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 سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ

 احلٛمد هلل، واًمّمالة واًمًالم قمغم رؾمقل اهلل، وسمٕمد:

ومٝمذه اًمٙمٜم٤مؿم٦م ) يمٜم٤مؿم٦م اعمٝمدي( قم٤ٌمرة قمـ ومقائد ُمتٜمققم٦م يمٜم٧م ىمد  دوٟمتٝم٤م قمؼم ىمٜم٤ميت قمغم 

شمٚمٞمجرام أصمٜم٤مء اًم٘مراءة ذم اًمٙمت٥م، وهل شمٕمتؼم ظمالص٦م  ىمراءة صمالصم٦م أقمقام شم٘مري٤ًٌم، ُمـ قم٤مم 

ه، وم٠مردت أن أوٕمٝم٤م ذم ُمٚمػ إًمٙمؽموين ُمّمقر  ٤٩٣٣٩مي٦م قم٤مم ه شم٘مري٤ٌم طمتك هن ٩٣٤9

قمًك أن  أٟمتٗمع هب٤م أو يٜمتٗمع هب٤م همػمي ، ٟم٠ًمل اهلل اإلظمالص واًمًداد، وٓ أٟمًك أن أؿمٙمر 

اًمِمٞمخ أمحد إؾمد قمغم شمٜمًٞمؼ هذا اعمٚمػ ًمٞمخرج هبذه اًمّمقرة، وأؿمٙمر إخ حمٛمد ومرج 

 اعمّمٛمؿ قمغم شمّمٛمٞمؿ اًمٖمالف، ضمزاهؿ اهلل ظمػما 

 

 رزق اعمٝمدي                                                               

 ٩٣٣١رسمٞمع إول  ٩9اخلٛمٞمس                                                 
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 :وجي٥م قمغم ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ 

أٓ يٙمقن ُم٤ًمرقم٤م إمم اًمٗمتقى : سمؾ يٙمقن ُمتقىمٗم٤م وحمؽمزا ُم٤م وضمد إمم اخلالص  "

ئؾ قمام يٕمٚمٛمف حت٘مٞم٘م٤م سمٜمص يمت٤مب اهلل أو سمٜمص طمدي٨م أو إمج٤مع أو ىمٞم٤مس ضمكم ؾمٌٞمال ، وم٢من ؾم

وإن ؾمئؾ قمام ئمٜمف سم٤مضمتٝم٤مد وختٛملم  وإن ؾمئؾ قمام يِمؽ ومٞمف .. ىم٤مل : ) ٓ أدري( ، .. أومتك ،

 .. اطمت٤مط ودومع قمـ ٟمٗمًف وأطم٤مل قمغم همػمه إن يم٤من ذم همػمه همٜمٞم٦م .

    "ٕن شم٘مٚمد ظمٓمر اإلضمتٝم٤مد قمٔمٞمؿ . هذا هق احلزم :

 (اإلطمٞم٤مء : أسمق طم٤مُمد اًمٖمزازم)

 

هؿ ، ٓك ُمقٓشمًتّمٕم٥م ـمري٘مٝمؿ وم٤معمٕملم ىم٤مدر ، شمٕمرض عمـ أقمٓم٤مهؿ ، وؾمؾ ومٛمقٓ و

رب يمٜمز وىمع سمف وم٘مػم ، ورب ومْمؾ وم٤مز سمف صٖمػم ، قمٚمؿ اخلي ُم٤م ظمٗمك قمـ ُمقؾمك ، 

 ـ داوود .ويمِمػ ًمًٚمٞمامن ُم٤م ظمٗمك قم

 (اعمدهش :اسمـ اجلقزى )

 

وًمـ يٜمٙمِمػ أٟمقاره  وشمٕمٚمام وشمٕمٚمٞمام ، ًمـ ي١ميت صمامره ، زيمٞم٦م ،أن اًمٕمٌد سم٤مًم٘مرآن شمالوة وشم 

 .ومت٘م٤مر إزم اهلل شمالوشمف قمالُم٦م آوىمدم سملم يدي  ، إٓ إذا شمؼمأ ُمـ يمؾ طمقل وىمقة ًمٚمٕمٌد ،

 (إٟمّم٤مري ومريد)
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 واًم٘مرآن ًم٤ًمهن٤م ، واًمّمالة هل اًمدقم٤مء ، واًمٕم٤ٌمدة هل اًمّمالة، اًمديـ هق اًمٕم٤ٌمدة ، 

 واًمٗم٤محت٦م ظمالصتٝم٤م !

 (إٟمّم٤مري ومريد)

 

اِت ىم٤مل شمٕم٤ممم :   ِف َوُِمٜمُْٝمْؿ ُُمْ٘مَتِّمٌد َوُِمٜمُْٝمْؿ ؾَم٤مسمٌِؼ سم٤ِمخْلػَْمَ ًِ  [٤١]وم٤مـمر:  وَمِٛمٜمُْٝمْؿ فَم٤مِِلٌ ًمِٜمَْٗم

 .، وأظّمر اًم٤ًمسمؼ ًمئال يٕمج٥م سمٕمٛمٚمفهلل: ىمّدم اًمٔم٤مِل ًمئال يٞم٠مس ُمـ رمح٦م  ىم٤مل اًم٘مرـمٌل

 ة ضب رم اًمتٞمف !ُٓمًٚمؽ اًمصأُم٤م أٟم٧م ي٤م ص٤مح وم٤مقمٚمؿ أن اًمًػم إمم اهلل ُمـ همػم 

 (ومريد إٟمّم٤مرى)

 

وم٤مًمِم٤مب اًمذى رم اًمًٜمقات اًمذهٌٞم٦م ًمٚمتحّمٞمؾ اًمٕمٚمٛمك يٗمؽمض أن يٙمقن اٟمٙم٤ٌمسمف 

ُمـ ٓ شمتٙمرر ، ٓ وشمريمٞمزه إؾم٤مس قمغم اؾمتثامر هذه اًمٚمحٔم٤مت اًمتك شمِمٙمؾ صمروة صمٛمٞمٜم٦م 

ضمتامقمٞم٦م ، ٓٗم٤مء اًمذهـ وىمٚم٦م إقم٤ٌمء اُمـ طمٞم٨م صٓ طمٞم٨م اًم٘مقة وىمٚم٦م اعمقاٟمع اًمّمحٞم٦م ، و

ُمـ طمٞم٨م اًمٜمِم٤مط اًمٜمٗمًك وومقران اهلٛم٦م ، سمام يٕمٜمك أن زهرة وىمتف رم هذه اعمرطمٚم٦م ٓ و

اًمذهٌٞم٦م ًمٚمتحّمٞمؾ اًمٕمٚمٛمك واًمتزيمٞم٦م اإليامٟمٞم٦م ، وأُم٤م ومْمقل وىمتف وهقاُمِمف ومٞمٓمٚمع ومٞمٝم٤م قمغم 

 ت اًمقاىمع اًمٗمٙمرى واًمًٞم٤مؾمك.ٓجمؿ

 إسمراهٞمؿ اًمًٙمران ( :)اعم٤مضمري٤مت  
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وًمـ شمٜم٤مل ظمػمًا  ،أو يمًاًل وم٤مجل٠م إمم اعمقومؼ  ،زُا ومًؾ اعمُٜمٕمؿ وُمتك رأي٧م رم ٟمٗمًؽ قمج

 ،ومٚمؿ ير يمؾ ُمراد ًمديف  ،وُمـ اًمذى أىمٌؾ قمٚمٞمف  ،وٓ يٗمقشمؽ ظمػم إٓ سمٛمٕمّمٞمتف  ،إٓ سمٓم٤مقمتف 

 وُمـ اًمذى أقمرض قمٜمف ومحٔمك سمٖمرض .

 (اسمـ اجلقزي)

 

ف قمغم أطمد اًمٕم٤مرف ٓ يرى ًم وؾمٛمٕم٧م ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ىمدس اهلل روطمف ي٘مقل :

 طم٘م٤م ، وٓ يِمٝمد ًمف قمغم همػمه ومْمال ، ومٚمذًمؽ ٓ يٕم٤مشم٥م وٓ يٓم٤مًم٥م  وٓ يْم٤مرب .

 ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم (: )اسمـ اًم٘مٞمؿ 

 

ًمتزاُم٤مت ٓـ اوُمـ قمج٤مئ٥م اسمـ آدم أٟمف ىمد يتذُمر ُمـ وٞمؼ اًمقىم٧م ، ويٜمقح ُم

 سمٜمٗمًف أـمٕمؿ وىمتف ُمًٌٕم٦م اعم٤مضمري٤مت ..! ت : صمؿ إذا ظمالٟٓمِمٖم٤مٓوا

 اهٞمؿ اًمًٙمران (سمرإ :اعم٤مضمري٤مت )

 

-.وم٢مين أقمت٘مد  :  اًمِم٤مومٕمل وًمق ضم٤مز ًمٕم٤مِل أن ي٘مٚمد قم٤معم٤م يم٤من أومم اًمٜم٤مس قمٜمدي أن ي٘مٚمد 

ذم وم٘مف اًمٙمت٤مب ِل ئمٝمر ُمثٚمف ذم قمٚمامء اإلؾمالم أن هذا اًمرضمؾ  -همػم هم٤مل وٓ ُمنف 

سمداع واًمًٜم٦م ، وٟمٗمقذ اًمٜمٔمر ومٞمٝمام ودىم٦م آؾمتٜم٤ٌمط ، ُمع ىمقة اًمٕم٤مرو٦م ، وٟمقر اًمٌّمػمة ، واإل

، ذم اًمذروة اًمٕمٚمٞم٤م ُمـ احلج٦م وإومح٤مم ُمٜم٤مفمره ، ومّمٞمح اًمٚم٤ًمن ، ٟم٤مصع اًمٌٞم٤من  ُم٦مذم إىم٤م
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   . اًمٌالهم٦م

 : حت٘مٞمؼ اًمرؾم٤مًم٦م ًمإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل( اًمٕمالُم٦م  أمحد ؿم٤ميمر )

 

يمٚمام سمٕمد اًمرضمؾ قمـ ُمِم٤مهبتٝمؿ )اي : اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مري( ومٞمام ِل ينمع -ودل قمغم أٟمف 

 ٟمٗمس اعمِم٤مهب٦م اعمٜمٝمل قمٜمٝم٤م ، وهذه ُمّمٚمح٦م ضمٚمٞمٚم٦م. يم٤من أسمٕمد قمـ اًمقىمقع ذم -ًمٜم٤م 

 (اًمِمٞمخ ٟم٤مس اًمٕم٘مؾ ٦م: خمتٍم اىمتْم٤مء اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿاسمـ شمٞمٛمٞم)

 

 اعمٕمروف

 اؾمؿ ضم٤مُمع ًمٙمؾ ُم٤م حيٌف اهلل ، ُمـ اإليامن واًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح.

 خمتٍم اىمتْم٤مء اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ ( :اسمـ شمٞمٛمٞم٦م )

 

 اعمٜمٙمر

 اؾمؿ ضم٤مُمع ًمٙمؾ ُم٤م هنك اهلل قمٜمف

 خمتٍم اىمتْم٤مء اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ ( -اسمـ شمٞمٛمٞم٦م )
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 ـِ اعمُْٜمَْٙمِر َواعم١ُْْمُِمٜمُقَن َواعم١ُْْمُِمٜم٤َمُت سَمْٕمُْمُٝمْؿ َأْوًمَِٞم٤مُء سَمْٕمٍض َي٠ْمُُمُروَن سم٤ِمعمَْْٕمُروِف َوَيٜمَْٝمْقَن قَم

يَم٤مَة َوُيٓمِٞمُٕمقَن اهللََّ َوَرؾُمقًَمُف ُأوًَمئِ  اَلَة َوُي١ْمشُمقَن اًمزَّ مَحُُٝمُؿ اهللَُّ إِنَّ اهللََّ قَمِزيٌز َوُيِ٘مٞمُٛمقَن اًمّمَّ َؽ ؾَمػَمْ

 [7٩]اًمتقسم٦م:  طَمٙمِٞمؿٌ 

وم٢من اهلل يٕمجؾ ًمٚمٛم١مُمٜملم ُمـ اًمرمح٦م ، ذم ىمٚمقهبؿ ، وهمػمه٤م ، سمام جيدوٟمف ُمـ طمالوة  "

اإليامن ويذوىمقٟمف ُمـ ـمٕمٛمف ، واٟمنماح صدورهؿ ًمإلؾمالم ، إمم همػم ذًمؽ ُمـ اًمنور 

 "، سمام ٓ يٛمٙمـ وصٗمف . سم٤مإليامن ، واًمٕمٚمؿ ، واًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح 

 خمتٍم اىمتْم٤مء اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ( : اسمـ شمٞمٛمٞم٦م)

 

ؿمكء أيمثر  طمزٟم٤م ُمـ أن يتقهؿ اعم٤مضمري٤مشمك أٟمف رم ىمٚم٥م قمٛمٚمٞم٦م اًمتٖمٞمػم ووم٘مف اًمقاىمع ٓ و

 .همػمٓ وهق جمرد ُمراىم٥م وُمتٗمرج 

 إسمراهٞمؿ اًمًٙمران( :)اعم٤مضمري٤مت  

 

٤م ٓدمده قمٜمد سمٕمض اخلقاص ُمـ أهؾ وىمد رأيٜم٤م وٟمرى دائام قمقام قمٜمدهؿ ُمـ اإليامن ُم

 .اًمٕمٚمؿ سم٥ًٌم وم٤مرق اًمّمدق ذم اإلىم٤ٌمل قمغم اهلل شمقطمٞمدا وإظمالص٤م 

 (إٟمّم٤مريومريد )
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إن اًمٕمٌد إذا شمٕمٚمؼ ىمٚمٌف سمٙمت٤مب رسمف : ومتٞم٘مـ ان ٟمج٤مطمف وٟمج٤مشمف وؾمٕم٤مدشمف وىمقشمف ذم ىمراءشمف 

 اًمدٟمٞم٤م وأظمرة. وشمدسمره ، شمٙمقن هذه اًمٌداي٦م ًمالٟمٓمالق ذم ُمراىمل اًمٜمج٤مح وؾمٚمؿ اًمٗمالح ذم

  (ظم٤مًمد اًمالطمؿ/د  شمح شمدسمر اًم٘مرآن :ُمٗم٤م) 

 

 يامن سمٙمؾ ُم٤م ذم اًم٘مرآن ُمـ إيامن .وم٢مذا طم٘م٘مٜم٤م اإليامن سم٤مًم٘مرآن حت٘مؼ ًمٜم٤م اإل

  (ظم٤مًمد اًمالطمؿ /د ر اًم٘مرآن :شمح شمدسمُمٗم٤م )

 

إن ومٝمؿ اًم٘مرآن وشمدسمره ُمقاه٥م ُمـ اًمٙمريؿ اًمقه٤مب ، يٕمٓمٞمٝم٤م عمـ صدق ذم ـمٚمٌٝم٤م ، 

٤ٌمب اعمقصٚم٦م إًمٞمٝم٤م سمجد واضمتٝم٤مد ، أُم٤م اعمتٙمكء قمغم أريٙمتف ، اعمِمتٖمؾ سمِمٝمقات وؾمٚمؽ إؾم

 اًمدٟمٞم٤م ، ويريد ومٝمؿ اًم٘مرآن : ومٝمٞمٝم٤مت هٞمٝم٤مت ! وًمق متٜمك قمغم اهلل إُم٤مين .

 (ظم٤مًمد اًمالطمؿ/د  شمدسمر اًم٘مرآن : شمحُمٗم٤م)

 

 ؿمٕم٤ٌمن ُمـ اًمًٜم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ًمٚمٝمجرة .ومرض صٞم٤مم ؿمٝمر رُمْم٤من ىمل 

 (اًمٗم٘مف اعمٜمٝمجل )

 

وم٢مذا اًمتٗمت٧م إزم اهلل ٟم٘مص ُمًػمه٤م إمم اهلل إذا اًمتٗمت٧م اًمٜمٗمس ًمذاهت٤م سمٕمد اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح  

 دارج اًمٕمٌقدي٦م إمم رهب٤م وُمقٓه٤م ارشمٗمٕم٧م ذم ُم ًمتِمٙمره قمكم إقم٤مٟمتف قمكم اًمٕم٤ٌمدة

 (اًم٘مرآنمم إاًمٓمريؼ )
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ار قمـ ؿمٞمخف اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: الة يٙم٤مد ََيَٚمع اًم٘م ي٘مقل اًمٌزَّ ٚمقَب: هلٞم٦ٌِم ويم٤من إذا أطْمرم سم٤مًمّمَّ

 د أقمْم٤مؤه طمتك يٛمٞمَد يٛمٜم٦ًم وينًة.إشمٞم٤مٟمف سمتٙمٌػمة اإلطمرام، وم٢مذا دظمؾ ذم اًمّمالة شمرشمٕمِ 

 (إسمراهٞمؿ اًمًٙمران -ُمـ ُم٘م٤مل صٗم٤مء اإلٟمٌج٤مٟمٞم٦م ، ٤7حت٘مٞمؼ اعمٜمجد: صإقمالم اًمٕمٚمٞم٦م، )

 

 ُمٕمنم اًمِم٤ٌمب !

ه ، وىمد وؾمجقدسم٘مك أطمد أطمًده إٓ رضمؾ يتؿ ريمققمف سم٤مدروا سم٤مًمّمح٦م ىمٌؾ اعمرض ومام 

 طمٞمؾ سمٞمٜمل وسملم ذًمؽ.

 (يقؾمػ سمـ أؾم٤ٌمط)

 

شم٠مُمٚم٧م أٟمٗمع اًمدقم٤مء ، وم٢مذا هق ؾم١مال اًمٕمقن قمكم  ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م :

َتِٕملمُ  ُمرو٤مشمف ، صمؿ رأيتف ذم اًمٗم٤محت٦م ذم : ًْ ٤مَك َٟم ٌُُد َوإِيَّ ٤مَك َٟمْٕم  [ 5]اًمٗم٤محت٦م:  إِيَّ

 ٕمٚمٞمؿ اًمٕمٚمؿ (شم)

 

وأٟمٗمؼ ُمٜمف شمٗمجرت يٜم٤مسمٞمٕمف ، وازداد يمثرة وىمقة وفمٝمقرا  اًمٕم٤مِل يمٚمام سمذل قمٚمٛمف اًمٚمٜم٤مس"

، ومٞمٙمت٥ًم سمتٕمٚمٞمٛمف طمٗمظ ُم٤م قمٚمٛمف ، وحيّمؾ ًمف سمٕمٚمؿ ُم٤مِل يٙمـ قمٜمده ورسمام شمٙمقن اعم٠ًمًم٦م ذم 

ٟمٗمًف همػم ُمٙمِمقوم٦م وٓ ظم٤مرضم٦م قمـ طمٞمز اإلؿمٙم٤مل ، وم٢مذا شمٙمٚمؿ هب٤م وقمٚمٛمٝم٤م اشمْمح٧م ًمف 
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طمٜمس اًمٕمٛمؾ ، ومٙمٚمام قمٚمؿ  وأو٤مءت واٟمٗمح ًمف ُمٜمٝم٤م قمٚمقم أظمر ، وأيْم٤م وم٢من اجلزاء ُمـ

  "اخلٚمؼ ُمـ ضمٝم٤مًمتٝمؿ ضمزاه اهلل سم٠من قمٚمٛمف ُمـ ضمٝم٤مًمتف.

 )اسمـ اًم٘مٞمؿ (

 

 "عمٕم٘مدة أن يْمٓمر اعمرء ًمتدريًٝم٤م وم٘مد وضمدت أن أومْمؾ ـمري٘م٦م ًمٗمٝمؿ اعمِمٙمٚم٦م ا"

 (اًمٕمٚمقمارشمٞم٤مض  :ضمالل أُملم )

 

 اًمتّمدر اعمحٛمقد واًمتّمدر اعمذُمقمسملم 

اعمثقل ًمٚمتٕمٚمٞمؿ سمٌٕمض قم٤ٌمرات قمـ اًمًٚمػ ومٞمٝم٤م  وىمد جي٤مسمف ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ طملم يٌٖمل"

اًمذم  ًمٚمتّمدر ، وُم٤م ومٞمف ُمـ ؾمٚم٥م اًمتقومٞمؼ ، وأن احلدث إذا شمّمدر وم٤مشمف ظمػم يمثػم ، واٟم٘مؾ 

ُم٤م ؿمئ٧م وراء ذًمؽ ... ًمٙمـ قمٚمٞمف أن ٓ يٜمٙمن أُم٤مم ذًمؽ ، وم٢من ذم اًمتّمدر اعمٌٙمر وإن يم٤من 

هم٤ٌمر قمٚمٞمف ، إذ ٓ ؿمؽ أن  ُمٕمٜمك ُمٕمتؼما ، ويمالم اًمًٚمػ  واًمٕمٚمامء طمٞم٤مل ذًمؽ صحٌح ٓ

اًمتّمدر ُمزًم٦م ىمدم ، إٓ أن اعمراد ُمٜمف ًمٞمس يمام يتّمقره سمٕمْمٝمؿ ُمـ طمجز اًمٓم٤مًم٥م قمام ًمف سمف 

اٟمتٗم٤مع ُمـ اًمٙمت٤مسم٦م واًمتٕمٚمٞمؿ وٟمحقه٤م ُمـ ٟمقاومذ اًمٕمٚمؿ واًمتحّمٞمؾ ،و إٟمام اعمراد ُمٜمف اًمتّمدر 

سمٕمْمٝمؿ  اًمذي يؽمأس سمف اًمٓم٤مًم٥م ومٞمٙمقن شمرؤؾمف طم٤مئال سمٞمٜمف وسملم اًمتحّمٞمؾ وًمذاك سح

وُمـ ِل يؽمأس هبذا اعمٕمٜمك ، يمام ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من اًمثقري :  ُمـ شمرأس أض سمٙمثػم ُمـ اًمٕمٚمؿ ، 

 ـمٚم٥م وـمٚم٥م طمتك يٌٚمغ .
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وم٤مًمتّمدر اًمذي يؽمأس سمف ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ ويٜم٠مى سمف قمـ حتّمٞمؾ اًمٕمٚمؿ وآؾمتزادة ُمٜمف هق 

 اًمتّمدر اعمذُمقم  ، ٓ اًمتّمدر اًمذي يٙمقن ؾمٌٞمال ًمتحّمٞمؾ اًمٕمٚمؿ وآؾمتٙمث٤مر ُمٜمف.

ِل يرد ذم ٟمّمقص اًمنمع طمٔمر اًمتّمدر اعمٌٙمر ، سمؾ إٟمام طمٔمر اًمِم٤مرع اًمتّمدر اًمٗم٤مىمد و

 "ًمنمط إهٚمٞم٦م 

 (ُمِم٤مري اًمِمثري : اًمٕمٚمقمارشمٞم٤مض )

 

إن ومٝمؿ اًمققمد واًمققمٞمد واًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م ، واًمٕمٚمؿ سم٤مهلل واًمٞمقم أظمر : ٓ يِمؽمط 

: ومٛمٕمٔمؿ -صقًمٞم٦م و وم٘مٝمٞم٦م ُمـ ٟمحقي٦م وسمالهمٞم٦م وأ -اًمدىمٞم٘م٦م-ًمف ومٝمؿ اعمّمٓمٚمح٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

 اًمّمٖمػم واًمٙمٌػم واًمٕم٤مِل وإُمل .اًم٘مرآن سملم واوح فم٤مهر ، يدرك ُمٕمٜم٤مه 

  (ظم٤مًمد اًمالطمؿ /د شمح شمدسمر اًم٘مرآن :ُمٗم٤م)

 

وًمذا ٓ يّمح اًمتقيمؾ وٓ  ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م رى اهلل قمٜمف : ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ  ذم )اعمدارج( :

 : سم٠مٟمف يٙمقن ذم ُمٚمٙمف ُم٤م  ٓ يِم٤مء ، يتّمقر ُمـ ومٚمٞمًقف ، وٓ ُمـ اًم٘مدري٦م اًمٜمٗم٤مة اًم٘م٤مئٚملم

وٓ يًت٘مٞمؿ أيْم٤م ُمـ اجلٝمٛمٞم٦م اًمٜمٗم٤مة ًمّمٗم٤مت اًمرب ضمؾ ضمالًمف. وٓ يًت٘مٞمؿ اًمتقيمؾ إٓ ُمـ 

أهؾ اإلصم٤ٌمت : وم٠مي شمقيمؾ عمـ يٕمت٘مد أن اهلل ٓ يٕمٚمؿ ضمزئٞم٤مت اًمٕم٤مِل ؾمٗمٚمٞمف وقمٚمقيف ؟ وٓ هق 

 ٦م ؟وم٤مقمؾ سم٤مظمتٞم٤مره ؟ وٓ إرادة ًمف وٓ ُمِمٞمئ٦م . وٓ ي٘مقم سمف صٗم
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وأىمقى .واهلل ؾمٌح٤مٟمف ومٙمؾ ُمـ يم٤من سم٤مهلل وصٗم٤مشمف أقمٚمؿ وأقمرف ، يم٤من شمقيمٚمف أصح 

 أقمغم وأقمٚمؿ 

 )هتذي٥م ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم : اًمٕمزي(

 

وُمٜمِم٠م وم٤ًمد إُمؿ وإدي٤من إٟمام هق شم٘مديؿ اًمرأي قمغم اًمقطمل ، واهلقى قمغم اًمنمع ، 

ؾ والل اًمٗمرق أهنؿ واًمٕم٘مؾ قمغم اًمٜم٘مؾ ، وُم٤م اؾمتحٙمٛم٧م ذم أُم٦م إٓ شمؿ ظمراهب٤م ، وأص

يٌتدقمقن أصقٓ شمقاومؼ أهقاءهؿ ، صمؿ ي٘مدُمقهن٤م قمغم اًمٜمّمقص اًمٍمحي٦م ، ومٞمتحٙمٛمقن ذم 

إدًم٦م اًمٜم٘مٚمٞم٦م ، وىمد أُمروا أن يتح٤ميمٛمقا إًمٞمٝم٤م : أُم٤م إطم٤مدي٨م ومٞمٙمذسمقهن٤م ، وأُم٤م أي٤مت 

 ومٞم١مًمقوهن٤م ، وحيرومقهن٤م قمـ ُمقاوٕمٝم٤م.

 (١١اعمٝمدي ص -ٛمد إؾمامقمٞمؾ اعم٘مدم اًمٕمالُم٦م حم)

 

 

ىم٤مل ٟمٌٞمٜم٤م  ُمـ قمرف اهلل ِل يٕمرف احلزن إمم ىمٚمٌف ؾمٌٞمال  ، ومال طمزن ُمع اهلل أسمدا : وًمذًمؽ

 صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ :ٓ حتزن إن اهلل ُمٕمٜم٤م .

 ومدل قمغم أٟمف ٓ طمزن ُمع اهلل ، وأن ُمـ يم٤من اهلل ُمٕمف ، ومٚمٞمس ُمٕمف همػم اًمٗمرح سمف.

 ي : هٜمٞم٤م عمـ قمرف رسمف(ظم٤مًمد أسمقؿم٤مد ) د/
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ـَ ٜم٤م هق أطمًـ اًم٘مّمص ، ىم٤مل شمٕم٤ممم : قمٚمٞموُم٤م ىمّمف اهلل ًَ ـُ َٟمُ٘مصُّ قَمَٚمْٞمَؽ َأطْم َٟمْح

 [ ٤]يقؾمػ:  اًْمَ٘مَّمصِ 

 وهذا يتٜم٤مول يمؾ ُم٤م ىمّمف اهلل شمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف ، ومٝمق أطمًـ اًم٘مّمص.

 جمٛمقع اًمٗمت٤موى( :)اسمـ شمٞمٛمٞم٦م 

 

٧م أُم٤م سمٕمد ، وم٢من ظمػم ُم٤م ىمٓمع سمف اًمقىم٧م ، وؿمٖمٚم٧م سمف اًمٜمٗمس ، ومت٘مرب سمف إمم اًمرب ضمٚم

قمٔمٛمتف : ـمٚم٥م قمٚمؿ أظمرج ُمـ فمٚمٛم٦م اجلٝمؾ إمم ٟمقر اًمنمع ، وذًمؽ اًمذي ؿمٖمٚم٧م سمف ٟمٗمز 

 ، وىمٓمٕم٧م سمف وىمتل .

 قمٌداًمٗمت٤مح أسمقهمدة(ىمٞمٛم٦م اًمقىم٧م قمٜمد اًمٕمٚمامء / )اسمـ قم٘مٞمؾ احلٜمٌكم :

 

 شَمْ٘مَرسُمقا اًْمَٗمَقاطِمَش َٓ  [٩5٩]إٟمٕم٤مم:  َو

ٜمٝمل قمـ اإلشمٞم٤من : ٕن اًمٜمٝمك قمـ ِل ي٘مؾ : ٓ شم٠مشمقا : ٕن اًمٜمٝمل قمـ اًم٘مرب أسمٚمغ ُمـ اًم

 اًم٘مرب هنك قمٜمٝم٤م ، وقمام يٙمقن ذريٕم٦م إًمٞمٝم٤م .

 (اًمٕمالُم٦م اسمـ قمثٞمٛملم)

 

وهق ُم٤م ٟمزل ىمرآن سمِم٠مٟمف وىم٧م وىمققمف  -وأُم٤م ُمٕمروم٦م ؾم٥ٌم ٟمزول أي٦م واًمًقرة 

 ومٝمق مم٤م يٕملم قمغم ومٝمؿ أي٤مت . -يمح٤مدصم٦م أو ؾم١مال 
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 ن ٟمزوًمف قمغم ىمًٛملم :وًمٞمس جلٛمٞمع آي٤مت اًم٘مرآن اًمٙمريؿ اؾم٤ٌمب ٟمزول : ٕ

 . ىمًؿ ٟمزل اسمتداء ُمـ همػم ؾم٥ٌم

 وىمًؿ ٟمزل قم٘م٥م واىمٕم٦م أو ؾم١مال .

صغم اهلل قمٚمٞمف  - وآقمتامد ذم ُمٕمروم٦م أؾم٤ٌمب اًمٜمزول قمغم صح٦م اًمرواي٦م قمـ اًمرؾمقل

، أو قمـ اًمّمح٤مسم٦م : ٕن شمٍميح اًمّمح٤ميب ذم ؿم٠من اًمٜمزول يٙمقن ًمف طمٙمؿ اًمرومع ،  - وؾمٚمؿ

 وٓ يٙمقن رأي٤م ًمف.

 طم٤مزم طمٞمدر( :نميػمم اًمتٕمريػ سم٤معمّمحػ اًماعمدظمؾ ا )

 

إمم يمت٤مب ٓ يٛمؾ اًمٜمٔمر إمم ُمثٚمف ، ُم١مًمػ يدومٕمؽ ًمٚمجد  -ي٤مـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ -وًمٕمكم أدًمؽ 

 وآضمتٝم٤مد ذم ُمًػمشمؽ اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، وهق يمت٤مب :

ه( ُمع يمت٤مسمف أظمر  ) ىمٞمٛم٦م اًمقىم٧م  ٩٣٩7) صٗمح٤مت ُمـ صؼم اًمٕمٚمامء ٕيب همدة ت 

 سملم قمٜمد رأؾمؽ ، ويمٚمام ؿمٕمرت سمٗمتقر ويمًؾ اٟمٔمر ومٞمٝمام .قمٜمد اًمٕمٚمامء ( وع هذيـ ًمٙمت٤م

 ٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م : حمٛمد طمًلم إٟمّم٤مري(شمٙمقيـ اًمذهٜم )

 

واٟمٌف هٜم٤م إمم أن )اعمتقن( ويمذا )احلٗمظ( أُمران ٓزُم٤من ٓ يٛمٙمـ آؾمتٖمٜم٤مء قمٜمٝمام أًمٌتف 

هب٤م يٌدأ  ًمٓم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ ، وٓ يراد هبذا اًمٌح٨م إًمٖم٤مؤمه٤م سم٤مًمٙمٚمٞم٦م وأٟمك ًمف ذًمؽ : إذ اعمتقن
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اًمٕمٚمؿ ويٌٜمك ذم ُمراطمٚمف إومم ، يمام أن صمٛم٦م قمٚمقُم٤م ٓ ىمٞم٤مم هل٤م ذم ذهـ اعمتٕمٚمؿ سمٖمػم احلٗمظ 

 واًمتٚم٘ملم ، وُمـ ٟم٥ًم إزم إًمٖم٤مؤمه٤م سم٤مًمٙمٚمٞم٦م وم٘مد أؾم٤مء وشمٕمدى وفمٚمؿ.

 حمٛمد طمًلم إٟمّم٤مري( :)شمٙمقيـ اًمذهٜمٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

 

يٙمٗمل ويِمٗمل ويٖمٜمل قمـ  ُمـ أصقل اإليامن ُم٤م -ؾمقرة )ق( -وىمد مجٕم٧م هذه اًمًقرة 

يمالم أهؾ اًمٙمالم وُمٕم٘مقل أهؾ اعمٕم٘مقل : وم٢مهن٤م شمْمٛمٜم٧م شم٘مرير اعمٌدأ واعمٕم٤مد واًمتقطمٞمد 

 واًمٜمٌقة واإليامن سم٤معمالئٙم٦م .

 (اًمٗمقائد :اسمـ اًم٘مٞمؿ )

                                                                     

 : صمالث ُمراشم٥م ـمٚم٥م اًمرىمٞم٦م اًمنمقمٞم٦م اًمٜم٤مس ذم 

 : أن يٓمٚم٥م ُمـ يرىمٞمف ، وهذا ىمد وم٤مشمف اًمٙمامل . مماعمرشم٦ٌم آو

 : أن ٓ يٛمٜمع ُمـ يرىمٞمف ، وهذا ِل يٗمتف اًمٙمامل : ٕٟمف ِل يًؽمق وِل يٓمٚم٥م . اعمرشم٦ٌم اًمث٤مٟمٞم٦م

صغم اهلل قمٚمٞمف  -: أن سمٛمٜمع ُمـ يرىمٞمف ، وهذا ظمالف اًمًٜم٦م : وم٢من اًمٜمٌل  اعمرشم٦ٌم اًمث٤مًمث٦م

 ح٤مسم٦م .ِل يٛمٜمع قم٤مئِم٦م أن شمرىمٞمف ، ويمذًمؽ اًمّم - وؾمٚمؿ 

 اًم٘مقل اعمٗمٞمد( -اسمـ قمثٞمٛملم  اًمٕمالُم٦م)
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َّٓ اًمَِّذي وَمَٓمَريِن ل إسمراهٞمؿ صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ : وذم ىمق   [١7]اًمزظمرف:  إِ

 ًمٗم٤مئدشم٤من :وِل ي٘مؾ إٓ اهلل 

ٟمف يمام أٟمف ُمٜمٗمرد سم٤مخلٚمؼ : ومٞمج٥م أن يٗمرد اإلؿم٤مرة إمم قمٚم٦م إومراد اهلل سم٤مًمٕم٤ٌمدة : ٕ :إومم     

 سم٤مًمٕم٤ٌمدة .

اإلؿم٤مرة إمم سمٓمالن قم٤ٌمدة إصٜم٤مم : ٕهن٤م ِل شمٗمٓمريمؿ طمتك شمٕمٌدوه٤م : ومٗمٞمٝم٤م  اًمث٤مٟمٞم٦م :     

شمٕمٚمٞمؾ ًمٚمتقطمٞمد اجل٤مُمع سملم اًمٜمٗمل واإلصم٤ٌمت ، وهذه ُمـ اًمٌالهم٦م اًمت٤مُم٦م ذم شمٕمٌػم إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف 

 اًمًالم.

 (ل اعمٗمٞمد اًم٘مق -اًمٕمالُم٦م اسمـ قمثٞمٛملم )

 

طمتك ٓ يٙمقن اإلٟم٤ًمن ـمٚم٥م اهلدى وجم٤مٟم٦ٌم اهلقى ،  وطمد ذًمؽ وُمالك ذًمؽ ؿمٞمئ٤من :

 ص٤مٓ وهم٤موي٤م ، سمؾ ُمٝمتدي٤م راؿمدا .

ٌُُٙمْؿ َوَُم٤م هَمَقى ٩َواًمٜمَّْجِؿ إَِذا َهَقى )-  -ذم طمؼ ٟمٌٞمف ىم٤مل شمٕم٤ممم  ( َُم٤م َوؾَّ َص٤مطِم

ـِ اهْلََقى )١)  [٣ - ٩]اًمٜمجؿ: َّٓ َوطْمٌل ُيقطَمك( إِْن ُهَق إِ ٤( َوَُم٤م َيٜمْٓمُِؼ قَم

ومقصٗمف سم٠مٟمف ًمٌس سمْم٤مل وهق اجل٤مهؾ ، وٓ هم٤مو وهق اًمٔم٤مِل ، وم٢من صالح اًمٕمٌد ذم أن 

يٕمٚمؿ احلؼ ويٕمٛمؾ سمف ، ومٛمـ ِل يٕمٚمؿ احلؼ ومٝمق  و٤مل قمٜمف ،وُمـ قمٚمٛمف ومخ٤مًمٗمف واشمٌع هقاه 

 ومٝمق هم٤مو.

 (٤ضم٤مُمع اعم٤ًمئؾ  -)اسمـ شمٞمٛمٞم٦م 
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ٟمٕمد آضمتامع إمم أهؾ اعمٞم٧م وصٜمٕمتٝمؿ اًمٓمٕم٤مم ًمٚمٜم٤مس ُمـ يمٜم٤م ىم٤مل ضمرير سمـ قمٌداهلل :

 اًمٜمٞم٤مطم٦م .

 -ىم٤مل اًمٜمٌل  وإٟمام اًمًٜم٦م أن يّمٜمع ٕهؾ اعمٞم٧م ـمٕم٤مم ، ٕن ُمّمٞمٌتٝمؿ شمِمٖمٚمٝمؿ ، يمام

 اصٜمٕمقا ٔل ضمٕمٗمر ـمٕم٤مُم٤م ، وم٘مد ضم٤مءهؿ ُم٤م يِمٖمٚمٝمؿ.:  - صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

 (٤ضم٤مُمع اعم٤ًمئؾ -)اسمـ شمٞمٛمٞم٦م 

 

 :::  ِل أضمد زم واومٞم٤ًم إٓ اًمٙمت٤مب  ًمّمح٤مسم٤م  أٟم٤م ُمـ سمدل سم٤مًمٙمت٥م  ا

 ::: ًمٞمس سم٤مًمقاضمد ًمٚمّم٤مطم٥م قم٤مسم٤م -إن قمٌتف أو ِل شمٕم٥م -ص٤مطم٥م 

 ::: ويم٤ًمين ُمـ طمغم اًمٗمْمؾ صمٞم٤مسم٤م       ددين ـف ضمـ٤م أظمٚم٘متــيمٚمٛم

 ٤مسم٤مـٜمل قمتــــؿ يٙمٚمٗم::: ووداد   ي٦ٌم    صح٦ٌم ِل ؿمؽ ُمٜمٝم٤م ر

 (ؿمقىمل)

 

 يع اًمٙمت٤مسم٦م ، هيع اًم٘مراءة .اعمحدث جي٥م أن يٙمقن هيع اعمٌم ، ه

 (اًم٘مراءةحل٤مومظ أسمق إؾمامقمٞمؾ إٟمّم٤مري: ىمراءة ا)
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إن اًمدراؾم٦م اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م أو قمـ ـمريؼ اعمِم٤ميخ إٟمام شمٗمتح أسمقاسم٤ًم اًمٕمٚمؿ ُمنمقم٦م ، سمٞمٜمام اًم٘مراءة 

 تل شمًتٙمٛمؾ وشمٌٜمل اًمِمخص سمٕمد ذًمؽ. اجل٤مدة هك اًم

 (ىمراءة اًم٘مراءة)

 

رى أن اًمٞمٝمقد و اًمٜمّم٤مرى اًمٞمقم قمغم ديـ صحٞمح : ومٚمٞمس ومٛمـ ي٘مقل : ٓ إًمف إٓ اهلل وي

 سمٛمًٚمؿ !

وُمـ يرى إدي٤من أومٙم٤مرًا َيت٤مر ُمٜمٝم٤م ُم٤م يريد: ومٚمٞمس سمٛمًٚمؿ ، سمؾ إدي٤من ُمٗمروو٦م ُمـ 

 يتٛمِمك اًمٜم٤مس قمٚمٞمٝم٤م.  -قمزوضمؾ-ىمٌؾ اهلل 

وهلذا يٜمٙمر قمغم سمٕمض اًمٜم٤مس شمٕمٌػمه سم٘مقًمف : اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل ، سمؾ اًمقاضم٥م أن ي٘م٤مل : 

 إلؾمالُمل أو اًمٕم٘مٞمدة اإلؾمالُمٞم٦م.اًمديـ ا

 (اًم٘مقل اعمٗمٞمد :سمـ قمثٞمٛملم ا)

 

ويمٚمام ىمقى اًمٕم٤مِل سم٤مًمنميٕم٦م  واًمًٜمـ اًمٙمقٟمٞم٦م إدرايم٤ًم وومٝماًم ، يم٤من أدرك ًمٚمٛمّم٤مًمح      

واعمٗم٤مؾمد ، وأقمٚمؿ سم٠مؿمده٤م شم٠مصمػمًا ، وىمد يٖمٞم٥م هذا قمـ اًمٕم٤مُم٦م ومٞمًتِمٙمٚمقٟمف: ويمام ىمٞمؾ ) 

 إٟمام اًمٕم٤مىمؾ ُمـ قمرف ظمػم اخلػميـ ، وذ اًمنميـ ( ًمٞمس اًمٕم٤مىمؾ ُمـ قمرف اخلػم ُمـ اًمنم :

 اًمٓمريٗمل  ( -تٗمًػم واًمٌٞم٤من اًم )
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وذم اؾمتٗمٝم٤مم اعمالئٙم٦م قمـ طمٙمٛم٦م إُمر : ضمقاز  ؾم١مال اعمخؼم واعم٠مُمقر قمـ طمٙمٛم٦م ُم٤م 

َيؼم أو ي١مُمر سمف ، وأن ذًمؽ ًمٞمس ُمـ اخلروج  قمـ إدب ، وٓ يٜم٤مذم مت٤مم اًمتًٚمٞمؿ : وم٤مهلل 

ٌُِ٘مقَٟمُف سم٤ِمًْمَ٘مْقِل َوُهْؿ سم٠َِمُْمِرِه َيْٕمَٛمُٚمقنَ  ف: وصػ ُمالئٙمتف سم٘مقًم ًْ   [١7]إٟمٌٞم٤مء:  َٓ َي

 اًمٓمريٗمل ( -)اًمتٗمًػم واًمٌٞم٤من

 

ووصٗمف]اهلل[ سم٠مٟمف )ٟمقر( ]أي اًم٘مرآن[ وذًمؽ ًمٌٞم٤مٟمف وشمقوٞمحف اًمٕمٚمقم اًمٜم٤مومٕم٦م ، واعمٕم٤مين 

ٗمر واعمٕم٤ميص واًمِم٘م٤مء فمٚمامت اجلٝمؾ واًمٙم اًمٙم٤مُمٚم٦م ، وأن سمف َيرج اًمٕمٌد ُمـ مجٞمع اًمٔمٚمامت:

 إمم ٟمقر اًمٕمٚمؿ واًمٞم٘ملم واإليامن واًمٓم٤مقم٦م واًمرؿم٤مد اعمتٜمقع .

 اًمًٕمدي( :ٞمًػم اًمٚمٓمٞمػ اعمٜم٤من شم)

 

 ُم٤م اعمراد سمٜمزول اًم٘مرآن قمغم ؾمٌٕم٦م أطمرف ؟

اعم١مُمـ قمٜمد دراؾمتف هلذا  هيٛمٜم٤م ذم هذه اإلضم٤مسم٦م إسمراز قمدة ٟم٘م٤مط ٓ سمد أن شمٙمقن ذم وقمل

 اعمقوقع:

قع ٓ ي١مصمر قمغم ـــــــؾ ذم هذا اعمقوـــــــتالف احل٤مصـــــــأن يمؾ آظم -٩

صح٦م اًمٜمص اًم٘مرآين، ٕٟمف حمٗمقظ سمحٛمد اهلل شمٕم٤ممم يمام شم٘مدم ُمٕمٜم٤م ذم ضمقاب اًم١ًماًملم اًمث٤مين 

 واًمث٤مًم٨م.
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     أن ٟمزول إطمرف اًمًٌٕم٦م يم٤من ذم اعمديٜم٦م . -١

 ُم٦م.أن هذه إطمرف ٟمزًم٧م ُمـ قمٜمد اهلل، وأهن٤م ٟمزًم٧م ًمٚمتخٗمٞمػ قمغم إ -٤

واًمثامٟمٞم٦م.روف، وهق ُم٤م سملم اًمًت٦م ( ي٘مّمد سمف اًمٕمدد اعمٕم٦م )ؾمٌٕمأن اًمٕمدد  -٣  

أن اًمٕمٚمامء اشمٗم٘مقا قمغم أن إطمرف اًمًٌٕم٦م ًمٞم٧ًم هل اًم٘مراءات اًمًٌع. - 5   

أن آظمتالف سملم إطمرف اًمًٌٕم٦م هق اظمتالف شمٜمقع ٓ اظمتالف شمْم٤مد، ومال شمٜم٤مىمض  -6

 اعمٗمنيـ عمٕمٜمك إطمرف.ُمذاه٥م اًمٕمٚمامء ٕم٦م قمغم أي ُمذه٥م ُمـ سملم ُمٕم٤مين إطمرف اًمًٌ

وىمد اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم سمٞم٤مهن٤م، وُمـ إىمقال اًم٘مري٦ٌم، أهن٤م: وضمقه ىمرائٞم٦م ُمٜمزًم٦م، ُمتٕمددة، 

 ُمتٖم٤ميرة، ذم اًمٙمٚمٛم٦م اًم٘مرآٟمٞم٦م اًمقاطمدة وٛمـ ٟمقع واطمد ُمـ أٟمقاع اًمتٖم٤مير.

ٕمدى ذم وم٤مًمٚمٗمظ اًمقاطمد ىمد حيتٛمؾ قمدة أوضمف ُمـ اًم٘مراءة، وهذه إوضمف ٓ يٛمٙمـ أن شمت

 ش .إسمراهٞمؿ»، وي٘مرأ شإسمراه٤مم»اًمٚمٗمظ اًمقاطمد ؾمٌٕم٦م أوضمف، ومٚمٗمظ إسمراهٞمؿ، ي٘مرأ هٙمذا: 

وهذه إطمرف سم٤مىمٞم٦م، وهل ُمٌثقصم٦م ذم اًم٘مراءات اعمقضمقدة سملم أيديٜم٤م، وىمد وىمع شمرك 

 ًمٌٕمض إوضمف، ومٚمؿ يٕمد ي٘مرأ هب٤م.

 قمٛمرو اًمنمىم٤موي ( /ش :)ُمـ يمت٤مب  اًمدًمٞمؾ إمم اًم٘مرآن 

 

ب ، وٓ يّمح ذم طمٞم٤مشمف طمدي٨م ل يذيمر ومٞمٝم٤م اخلي وطمٞم٤مشمف ، يمٚمٝم٤م يمذإطم٤مدي٨م اًمت

 واطمد.

 (اسمـ اًم٘مٞمؿ )
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وُمـ أقمٔمؿ اًمت٘مّمػم : ٟم٦ًٌم اًمٖمٚمط إمم ُمتٙمّٚمؿ ُمع إُمٙم٤من شمّمحٞمحف يمالُمف ، وضمري٤مٟمف 

 قمغم أطمًـ أؾم٤مًمٞم٥م يمالم اًمٜم٤مس. 

 (اسمـ شمٞمٛمٞم٦م)

 

مم٤م يدظمؾ ذم سم٤مب أؾمامئف جي٥م أن يٕمٚمؿ أن ُم٤م يدظمؾ ذم سم٤مب اإلظم٤ٌمر قمٜمف شمٕم٤ممم أوؾمع  "

 - ؾمٌح٤مٟمف –وصٗم٤مشمف : يم٤مًمٌمء واعمقضمقد واًم٘م٤مئؿ سمٜمٗمًف  واًمِم٤مرع ، وم٢من هذا َيؼم سمف قمٜمف 

 " أؾمامئف احلًٜمك وصٗم٤مشمف اًمٕمغم. وٓ يدظمؾ ذم

 حمٛمد احلٛمقد( :)اًمٜمٝم٩م إؾمٛمك   

 

ؾ وم٤محلزن قمغم وم٘مدان اًمٓم٤مقم٦م ُمع قمدم اًمٜمٝمقض إمم اؾمتدراك ُم٤م وم٤مت ُمٜمٝم٤م ، أو إمم حتّمٞم

 ُم٤م طمي ُمٜمٝم٤م ُمـ قمالُم٦م آهمؽمار  !

 ) إي٘م٤مظ اهلٛمؿ سمنمح احلٙمؿ (

 

 هؾ شمٕمٚمؿ أن يمؾ ُم٠ًمًم٦م قمٚمٛمٞم٦م شمتٕمٚمٛمٝم٤م شمرومٕمؽ قمٜمد اهلل!" 

 ـَ ُأوشُمقا اًْمِٕمْٚمَؿ َدَرضَم٤مٍت ِذي ـَ آَُمٜمُقا ُِمٜمُْٙمْؿ َواًمَّ ِذي  .[٩٩]اعمج٤مدًم٦م:  َيْروَمِع اهللَُّ اًمَّ

 ."ؽيمؾ دىمٞم٘م٦م أن شمتٕمٚمؿ ُم٠ًمًم٦م شمرومٕموم٤مٟمتٝمز  

 (إسمراهٞمؿ اًمًٙمران)
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وىمد ٟمص اًمٕمٚمامء قمغم أن شمٕمٚمٛمف ) قمٚمؿ اًمٗم٘مف ( أومْمؾ ُمـ ٟمقاومؾ اًمٕم٤ٌمدات، ُمٜمٝمؿ أمحد 

وإؾمح٤مق. ويم٤من أئٛم٦م اًمًٚمػ يتقىمقن اًمٙمالم ومٞمف شمقرقم٤ًم : ٕن اعمتٙمٚمؿ ومٞمف خمؼم قمـ اهلل 

 سم٠مُمره وهنٞمف، ُمٌٚمغ قمٜمف ذقمف وديٜمف.

 (١٤ص  ٩جمٛمقع رؾم٤مئؾ اسمـ رضم٥م ج )

 

سمـ اعم٤ٌمرك : ُم٤م اًمذي جي٥م قمغم اًمٜم٤مس ُمـ شمٕمٚمؿ اًمٕمٚمؿ ؟. ىم٤مل: أٓ ي٘مدم اًمرضمؾ ؾمئؾ ا

 قمغم رء إٓ سمٕمٚمؿ ي٠ًمل ويتٕمٚمؿ ، ومٝمذا اًمذي جي٥م قمغم اًمٜم٤مس  ُمـ شمٕمٚمؿ اًمٕمٚمؿ .

 (٩جمٛمقع رؾم٤مئؾ اسمـ رضم٥م ج)

 

ويم٤من اإلُم٤مم أمحد ؿمديد اًمتقرع ذم إـمالق ًمٗمظ احلرام و احلالل أو دقمقى اًمٜمًخ ، 

مم٤م سمجن قمٚمٞمف همػمه يمثػمًا، وأيمثر أضمقسمتف: أرضمق وأظمِمك، أو أطم٥م إزّم، وٟمحق وٟمحق ذًمؽ 

 ذًمؽ.

 (٩جمٛمقع رؾم٤مئؾ اسمـ رضم٥م احلٜمٌكم ج )

 

 ُمـ ومٝمؿ يمت٤مب اهلل واشمٌع ُم٤م ومٞمف. اًمٗم٘مٞمف اًمٕم٤مِل طم٘م٤ًم هق

 (٩جمٛمقع رؾم٤مئؾ ج  -اسمـ رضم٥م احلٜمٌكم )
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ُمٕمٚمقُم٦م هل٤م أصمر ذم سمٞم٤من اعمٕمٜمك  اًمتٗمًػم اًمذي هق سمٞم٤من ُمٕم٤مين اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ، وم٢من أي

 وم٢مهن٤م شمدظمؾ ذم قمٚمؿ اًمتٗمًػم .

 (سمحقث حمٙمٛم٦م -اًمِمٞمخ ُم٤ًمقمد اًمٓمٞم٤مر )

      

 قل اًمتٗمًػم[ ، ويٛمٙمـ وصٗمٝم٤م سم٠مهن٤ميٛمٙمـ وضمقد و٤مسمٍط ذم ُم٤ًمئؾ هذا اًمٕمٚمؿ ]أص

مجٚم٦م اًمٕمٚمقم اًمتل إن قمرومتٝم٤م شمًتٓمٞمع أن مت٤مرس اًمتٗمًػم ، وشم٘مرأ ومٞمف وأٟم٧م ُمتٛمٙمـ ُمـ 

 ُمـ اًمْمٕمٞمػ واًم٤ٌمـمؾ. ُمٕمروم٦م اًمّمحٞمح

 (سمحقث حمٙمٛم٦م : اًمِمٞمخ ُم٤ًمقمد اًمٓمٞم٤مر)

 

وأصقل اًمتٗمًػم هك مجٚم٦م اعم٤ًمئؾ اًمتل ؾمٞمٙمقن هل٤م إصمر اًمقاوح ذم اًمدًٓم٦م قمغم 

 اعمٕمٜمك، أُم٤م قمٚمقم اًم٘مرآن وم٠مهمٚمٌٝم٤م شمٙمقن سمٕمد ومٝمؿ اعمٕمٜمك.

 (اًمِمٞمخ ُم٤ًمقمد اًمٓمٞم٤مر : )سمحقث حمٙمٛم٦م

 

ـْ ًَمُدْٟمَؽ َوًمِٞم٤ًّم ـْ آِل َيْٕمُ٘مقَب َواضْمَٕمْٚمُف َربِّ َرِوٞم٤ًّم )5) وَمَٝم٥ْم زِم ُِم  (6( َيِرصُمٜمِل َوَيِرُث ُِم

 [6، 5]ُمريؿ: 

 ٟمٌٞم٤مء ٓ جيٛمٕمقن ُم٤مًٓ يؽميمقٟمف.إٟمام أريد سمف ُمػماث اًمٕمٚمؿ واًمٜمٌقة ٓ اعم٤مل: وم٢من إ 

 (٩جمٛمقع رؾم٤مئٚمف ج -اسمـ رضم٥م احلٜمٌكم )
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 َُهق َّٓ َٓ إًَِمَف إِ ُف  َّٓ ُهَق اًْمَٕمِزيُز  ؿَمِٝمَد اهللَُّ َأٟمَّ َٓ إًَِمَف إِ ِط  ًْ َواعمَْاَلئَِٙم٦ُم َوُأوًُمق اًْمِٕمْٚمِؿ ىَم٤مئاًِم سم٤ِمًْمِ٘م

 [٩8]آل قمٛمران:  (٩8احْلَٙمِٞمُؿ )

واعمراد سمف : أوًمقا اًمٕمٚمؿ سمام أٟمزًمف قمغم رؾمٚمف ، ًمٞمس اعمراد أوزم اًمٕمٚمؿ سم٤معمٜمٓمؼ واًمٗمٚمًٗم٦م 

 وومروقمٝمام.

{ ٌْ َٓ شَمْٕمَجْؾ سم٤ِمًْمُ٘مْرآِن ُِمـ ىَم بِّ  َوىُمؾ ۖ  ِؾ َأن ُيْ٘م٣َمٰ إًَِمْٞمَؽ َوطْمُٞمُف َو  { قِمْٚماًم  ِزْديِن  رَّ

 وم٤مًمٕمٚمؿ اًمذي أُمره سم٤مؾمتزداشمف هق قمٚمؿ اًمقطمل ، ٓ قمٚمؿ اًمٙمالم واًمٗمٚمًٗم٦م .

 (خمتٍم اًمّمقاقمؼ :اسمـ اًم٘مٞمؿ )

 

هل  -وهل : إول، وأظمر، واًمٔم٤مهر واًم٤ٌمـمـ  -ومٛمٕمروم٦م هذه إؾمامء إرسمٕم٦م 

 ٝم٤م إمم طمٞم٨م يٜمتٝمل سمف ىمقاه وومٝمٛمف.ٞمؼ سم٤مًمٕمٌد أن يٌٚمغ ذم ُمٕمرومتأريم٤من اعمٕمروم٦م ، ومح٘م

 (اسمـ اًم٘مٞمؿ )ـمريؼ اهلجرشملم :

 

ذح )أن ٟمدرس يمت٤مب حـ ذم ُم٘متٌؾ اًمٕمٛمر يم٤من ُم٘مررة قمٚمٞمٜم٤م ذم أول أي٤مم اًمٓمٚم٥م وٟم

ًمٚمًٕمد اًمتٗمت٤مزاين، وِل شمٙمـ ىمٌٚمٝم٤م قمرومٜم٤م ُم٤م قم٘مٞمدة اًمِمٚمػ، ومٙمٜم٤م ٟمتٕمٚمؿ  (اًمٕم٘م٤مئد اًمٜمًٗمٞم٦م

قمغم أهن٤م شمريده أهؾ احلؼ، ًمٙمـ يم٤من ُمـ ٟمٕمٛم٦م اهلل ًمؽ أن ُمـ قمٚمٞمٜم٤م سمِمٞمخ شمٚمؽ اًمٕم٘مٞمدة 

،ومنمح ًمٜم٤م  - رمحف اهلل -ٜم٤م أسمق قمٛمر قم٤مدل سمـ يم٤ميد اًمٌٍمي وم٤موؾ قم٤مِل ذي ُمٙمٜم٦م، هق ؿمٞمخ
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اقمت٘م٤مد اًمًٚمػ، وٟمٌٝمٜم٤م خلٚمؾ ُم٤م مم٤م ٟمتٚم٘مٜمف ُمـ قم٘م٤مئد اعم٤مشمريدي٦م اعمخ٤مًمٗم٦م ٓقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦م، 

ـ أن يٜمِم٠م اًمٓمٚم٦ٌم ذم ضم٤مُمٕم٦م أو ُمٕمٝمد يتٚم٘مقن آقمت٘م٤مد ومٞمف ُمـ وم٤محلٛمد هلل. ًمٙمـ يمٞمػ ئم

 ي١مُمـ سمّمح٦م ُم٤م ذم هذه اعم٘مررات ! وم٤مهلل اعمًتٕم٤من وٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سمف.

 (قمٌداهلل اجلديع:  ٞمدة اًمًٚمٗمٞم٦م ذم يمالم رب اًمؼمي٦ماًمٕم٘م)

 

اعم١مصمر  إن اًم٘مران ًمٞمس ًمإلصم٤مرة اًمقضمداٟمٞم٦م اعم١مىمت٦م اًمتل شمّمح٥م قم٤مدة ىمراءة اًمٜمص اعمحٙمؿ

صغم اهلل قمٚمٞمف  -اًمٌٚمٞمغ ، يمال إٟمف دروس شمرسمٞم٦م وشمقضمٞمف هلذه إُم٦م، شمريب قمٚمٞمف اًمرؾمقل 

ورسمك قمٚمٞمف أُمتف ُمـ سمٕمد، ومٞمٜمٌٖمل أن ٟم٘مرأ اًم٘مرآن قمغم هذا إؾم٤مس: ٟم٘مراه ًمػمسمٞمٜم٤م:  - وؾمٚمؿ

ًمٞمس ؿمٕم٤مرات وُُمثال ُمٕمٚم٘م٦م ذم اًمٗمْم٤مء، وًمٞمس ىمٞمام ومٙمري٦م وًمٙمٜمف واىمع ُمٕم٤مش، إٟمف حيٛمؾ 

 اًمؽمسمقي إيمؼم ًمٚمٛم١مُمٜملم.اًمتقضمٞمف 

وُم٤م ُمـ ُمقوع ذم اًم٘مرآن َيٚمق ُمـ هذا اًمتقضمٞمف، ومٜمحـ ٟمحت٤مج شمدسمر اًم٘مرآن ًمػمسمٞمٜم٤م يمام 

رسمی اجلٞمؾ إول، ومتتحقل اًمٕم٘مٞمدة ُمـ سمدهيٞم٦م ذهٜمٞم٦م إمم رء ُمًت٘مر ذم اًم٘مٚم٥م، وىمقة 

حمريم٦م ذم واىمٕمٜم٤م، وؾمٚمقك ُمٜمٌثؼ ُمٜمٝم٤م، ومٞمّمٌح اًم٘مرآن ُمٜمٝم٩م طمٞم٤مة ذم اًمِمٕمقر واًمٗمٙمر 

 اًمًٚمقك ذم يمؾ ادم٤مه.و

 (اًمًٜمٞمدي :شمدسمر اًم٘مرآن )
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ومام أؿمده٤م ُمـ طمنٍة، وُم٤م أقمٔمٛمٝم٤م ُمـ هَمٌٜمٍف قمغم ُمـ أومٜمك أوىم٤مشمف ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ، صمؿ 

 أهاره وُمٕم٤مٟمٞمف: وم٤مهلل اعمًتٕم٤من.َيرج ُمـ اًمدٟمٞم٤م وُم٤م ومٝمؿ طم٘م٤مئؼ اًم٘مرآن ، وٓ سم٤مذ ىمٚمٌف 

 (سمدائع اًمٗمقائد : )اسمـ اًم٘مٞمؿ

 

 

، وٓ ي٘مدر  اعم٘م٤مُم٤متوم٢مٟمف ُمـ أومْمؾ  اًمتقاوع : ؾم٦م : ُمـ ومقائد اعمخ٤مًمٓم٦ماًمٗم٤مئدة اًم٤ًمد

، ومٙمؿ ُمـ ُمٕمتزل ذم سمٞمتف وسم٤مقمثف  ، وىمد يٙمقن اًمٙمؼم  ؾم٤ًٌٌم ذم اظمتٞم٤مر اًمٕمزًم٦م قمٚمٞمف ذم اًمقطمدة

،  ، أو يرى اًمؽمومع قمـ خم٤مًمٓمتٝمؿ أرومع عمحٚمف اًمٙمؼم، وُم٤مٟمٕمف قمـ اعمح٤مومؾ أن ٓ يقىمر أو ي٘مدم

 لم اًمٜم٤مس.وأٟم٘مك ًمٓمرواة ذيمره سم

 (اًمِم٤مُمل :اعمٝمذب ُمـ إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ )

 

لم اًمٕم٘مؾ اًمٍميح أن ٓ شمٕم٤مرض سم - رمحف اهلل -ُمـ أصقل ُمٜمٝم٩م ؿمٞمخ اإلؾمالم 

، أو وم٤ًمد ذم اًمٕم٘مؾ ، وُم٤م قمدا  وٕمػ ذم اًمٜم٘مؾوم٢من وضمد شمٕم٤مرض ومًٌٌف ،  واًمٜم٘مؾ اًمّمحٞمح

 ذًمؽ ومٝمق شمقهّؿ و فمٜمقن .

 (ٌٝمؿ ذم اًمّمٗم٤متإصقل اًمتل سمٜمك قمٚمٞمٝم٤م اعمٌتدقم٦م ُمذه)
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ٓ  : -رمحف اهلل  -إلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ ىمراءة اًم٘مرآن سم٤مًمتٗمٙمر هل أصؾ صالح اًم٘مٚم٥م وىم٤مل ا

وم٢مٟمف ضم٤مُمع جلٛمٞمع ُمٜم٤مزل اًم٤ًمئريـ  ،رء أٟمٗمع ًمٚم٘مٚم٥م ُمـ ىمراءة اًم٘مرآن سم٤مًمتدسمر واًمتٗمٙمر

وهق اًمذي يقرث اعمح٦ٌم واًمِمقق واخلقف  : وأطمقال اًمٕم٤مُمٚملم وُم٘م٤مُم٤مت اًمٕم٤مروملم

واإلٟم٤مسم٦م واًمتقيمؾ واًمرو٤م واًمتٗمقيض واًمِمٙمر واًمّمؼم وؾم٤مئر إطمقال اًمتل هب٤م واًمرضم٤مء 

ويمذًمؽ يزضمر قمـ مجٞمع اًمّمٗم٤مت وإومٕم٤مل اعمذُمقُم٦م واًمتل هب٤م وم٤ًمد  ، طمٞم٤مة اًم٘مٚم٥م ويمامًمف

 ومٚمق قمٚمؿ اًمٜم٤مس ُم٤م ذم ىمراءة اًم٘مرآن سم٤مًمتدسمر ٓؿمتٖمٚمقا هب٤م قمـ يمؾ ُم٤م ؾمقاه٤م ، اًم٘مٚم٥م وهاليمف

وًمق ، ر سمآي٦م وهق حمت٤مضم٤م إًمٞمٝم٤م ذم ؿمٗم٤مء ىمٚمٌف يمرره٤م وًمق ُم٤مئ٦م ُمرة وم٢مذا ىمرأه سمتٗمٙمر طمتك ُم ،

 ظمتٛم٦م سمٖمػم شمدسمر وشمٗمٝمؿ .ًمٞمٚم٦م وم٘مراءة آي٦م سمتٗمٙمر وشمٗمٝمؿ ظمػم ُمـ ىمراءة 

 ((٩87/  ٩ُمٗمت٤مح دار اًمًٕم٤مدة ))

 

: يمٞمػ وُمنَّ اًم٘مرآن ؟  سملم أُمريـويدور حمقر اًمدراؾم٦م ذم هذا اًمٕمٚمؿ ] أصقل اًمتٗمًػم[ 

 ٘مرآن؟و يمٞمػ ُٟمٗمنَّ اًم

يٙمقن اًمرضمقع إمم شمٗم٤مؾمػم اًم٤ًمسم٘ملم وُمٕمروم٦م ُمٜم٤مهجٝمؿ وـمرىمٝمؿ ومٞمٝم٤م،  ومٗمل إومم

 ظم٤مص٦م شمٗم٤مؾمػم اًمًٚمػ اًمتل شمٕمد قمٛمدة ذم هذا اًمٕمٚمؿ 

يٙمقن آقمتامد قمغم ُم٤م ىمٕمد ُمـ أصقل ذم شمٗم٤مؾمػم اًم٤ًمسم٘ملم، ًمٙمـ يٕمتٛمد قمغم  وذم اًمث٤مٟمٞم٦م

 اًمّمحٞمح ذم اًمتٗمًػم،ويتجٜم٥م اخلٓم٠م ومٞمف .

 ّمقل ذم أصقل اًمتٗمًػم()ُم٤ًمقمد اًمٓمٞم٤مر : وم
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وًمٞم٧ًم ؾمٕم٦م اًمرزق واًمٕمٛمؾ سمٙمثرشمف، وٓ ـمقل اًمٕمٛمر سمٙمثرة اًمِمٝمقر وإقمقام، وًمٙمـ 

 ؾمٕم٦م اًمرزق واًمٕمٛمر سم٤مًمؼميم٦م ومٞمف.

 )١٠٩اًمداء واًمدواء ص : اسمـ اًم٘مٞمؿ (

 

رآن اًم٘م (: قم٘م٥م سمذيمر اعمت٘ملم قمغم )قم٤مدة [٤٩]اًمٜم٠ٌم:  إِنَّ ًمِْٚمُٛمتَِّ٘ملَم َُمَٗم٤مًزاىمقًمف شمٕم٤ممم : 

ذم ذيمر اًمٗمري٘ملم وأطمقاهلؿ وُمآهلؿ. واعمٕمٜمك : إّن ًمٚمذيـ اشم٘مقا اهلل سمٓم٤مقمتف ودمٜم٥م ُمٕمّمٞمتف 

 ُمٙم٤من ومقز، وهق اجلٜم٦م

 شمٗمًػم ضمزء قمؿ -ُم٤ًمقمد اًمٓمٞم٤مر 

 

أن إؾمامء هلل  :   -قمزوضمؾ - ومٞمام يٓمٚمؼ قمغم اهلل  : أي- ومٛمـ اًم٘مقاقمد اعم٘مررة ذم ذًمؽ 

اًمّمٗم٤مت أوٞمؼ ُمـ سم٤مب إومٕم٤مل ، وأن سم٤مب  قمزوضمؾ أوٞمؼ ُمـ سم٤مب اًمّمٗم٤مت ، وأن سم٤مب

 إومٕم٤مل أوٞمؼ ُمـ سم٤مب اإلظم٤ٌمر .

 )اًمٕم٘مٞمدة اًمقاؾمٓمٞم٦م اًممممء اًمٌٝمٞم٦م ذح  (

 

واًمتح٘مٞمؼ أن اًمًٛمع ًمف ُمزي٦م واًمٌٍم ًمف ُمزي٦م ومٛمزي٦م اًمًٛمع اًمٕمٛمقم واًمِمٛمقل …

 وُمزي٦م اًمٌٍم يمامل اإلدراك ومت٤مُمف وم٤مًمًٛمع أقمؿ وأؿمٛمؾ واًمٌٍم أشمؿ وأيمٛمؾ ومٝمذا أومْمؾ

 أومْمؾ ُمـ ضمٝم٦م يمامل إدرايمف ومت٤مُمف ُمـ ضمٝم٦م ؿمٛمقل إدرايمف وقمٛمقُمف وهذا

 )اسمـ اًم٘مٞمؿ(
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وم٤مًم٘مقاـمع يمثػمة، ويٙمٗمل ًمٗم٧م ٟمٔمر ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ إمم و٤مسمط هل٤م، وهق : أن يراىم٥م ٟمٗمًف 

ووىمتف سمحذر ؿمديد، ومٙمؾ ُم٤م يراه ُم١مصمرًا قمغم اًم٘مٞم٤مم سمقاضمٌف اعمحدد قمٚمٞمف، اقمتؼمه ىم٤مـمٕم٤ًم 

 ف قمٜمف ويٌٕمده، ويٕمتؼمه ُمٕمثرًا ًمف ذم ـمريؼ ٟمج٤مطمف ووصقًمف إمم هم٤ميتف.ؿم٤مهماًل، ومٕمٚمٞمف أن ي٘مٓمٕم

 )حمٛمد قمقاُم٦م  -٩٣١ُمٕم٤مِل إرؿم٤مدي٦م ًمّمٜم٤مقم٦م ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ ص (

 

 :ذوط ىمٌقل اًمتٗمًػم اإلؿم٤مري

 أن يٙمقن ُمٕمٜمك صحٞمح٤ًم ذم ٟمٗمًف دًم٧م قمٚمٞمف إدًم٦م.-٩

 أٓ يٜم٤مىمض ُمٕمٜمك اًمٜمص إصكم وٓ يٜم٤مومًف. -١

 إؿمٕم٤مر سمف ) حيتٛمؾ ذًمؽ اعمٕمٜمك(. أن يٙمقن ذم اًمٚمٗمظ -٤

 قمٌداهلل اًمدُمٞمجل( : ) ومٝمؿ اًمًٚمػ ًمٚمٜمّمقص

 

 أمجع أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم ُمنموقمٞم٦م اًمت٘مٚمٞمد ذم اًمٗمروع عمـ ِل يٙمـ أهاًل ًمالضمتٝم٤مد.

 )اًمتٛمذه٥م  دراؾم٦م شم٠مصٞمٚمٞم٦م(

  

ومٜمحـ وهلل احلٛمد ُمتٌٕملم همػم ُمٌتدقملم قمغم ُمذه٥م اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ وُمـ اًمٌٝمت٤من 

 . ادقمل آضمتٝم٤مد وٓ أشمٌع إئٛم٦مأؿم٤مع إقمداء أيناًمذي 

 دراؾم٦م شم٠مصٞمٚمٞم٦م(اًمتٛمذه٥م : اإلُم٤مم حمٛمد قمٌد اًمقه٤مب(
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اًم٘مقل سم٠من اًمدًمٞمؾ هق اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م وم٘مط ومٞمف ىمّمقر، إذ أن اًمدًمٞمؾ هق : ُم٤م يتقصؾ 

 سمّمحٞمح اًمٜمٔمر ومٞمف إمم ُمٓمٚمقب ظمؼمي.

 دراؾم٦م شم٠مصٞمٚمٞم٦م( اًمتٛمذه٥م(

                                                                     

ده، ويمؾ اقمٚمؿ أن اظمتالف اًمٕمٚمامء رمح٦م ُمـ اهلل قمغم هذه إُم٦م، يمؾ يتٌع ُم٤م صح قمٜم

 قمغم هدى، ويمؾ يريد اهلل.

 دراؾم٦م شم٠مصٞمٚمٞم٦م(اًمتٛمذه٥م  :لاًمًٞمقـم(

 

وم٢من آظمتالف ذم اًمٗمروع رمح٦م واعمختٚمٗمقن ومٞمف حمٛمقدون ذم اظمتالومٝمؿ ُمث٤مسمقن ذم 

 رمح٦م واؾمٕم٦م واشمٗم٤مىمٝمؿ طمج٦م ىم٤مـمٕم٦م. اضمتٝم٤مدهؿ، واظمتالومٝمؿ

 دراؾم٦م شم٠مصٞمٚمٞم٦م( اًمتٛمذه٥م:  اسمـ ىمداُم٦م اعم٘مدد(

 

أىمقل : إن ومتح اًم٤ٌمب ًمٚمؽمضمٞمح أُم٤مم يمؾ ُمـ ه٥م ودب ؾمٞمٕمقد وىمد قم٤مد قمغم إُم٦م  

سمحج٦م شمقطمٞمد إىمقال قمغم اًم٘مقل  -سمنم قمٔمٞمؿ، ًم٘مد ومر اًمٌٕمض ُمـ أرسمٕم٦م ُمذاه٥م 

ٙمـ اًمٗمرق سملم شمٚمؽ اعمذاه٥م وهذه اعمذاه٥م أن إمم ُم٤م ٓ حيَم ُمـ اعمذاه٥م، ًم -اًمراضمح

شمٚمؽ ُمذاه٥م أئٛم٦م جمتٝمديـ ُمٕمتؼميـ حمٗمقفم٦م شمقارد قمٚمٞمٝم٤م قمنمات أٓف ُمـ إئٛم٦م، 

وهذا اعمذاه٥م ٕٟم٤مس ُمتٕم٤معملم طمتك إن سمٕمْمٝمؿ ٓ يٕمرف أؾم٤مؾمٞم٤مت اًمٕمٚمقم وأسمجدي٤مت 

 اعمٕمروم٦م ، صمؿ دمد اًمقاطمد ُمٜمٝمؿ سمٕمد ذًمؽ يٜمّم٥م ٟمٗمًف طمٙماًم قمغم إئٛم٦م.
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 دراؾم٦م شم٠مصٞمٚمٞم٦م( تٛمذه٥ماًم(

 

واًمٕم٤مىمؾ إذا دار إُمر قمٜمده سملم أن ي٠مظمذ سم٘مقل إُم٤مم ُمـ أئٛم٦م آضمتٝم٤مد وسملم أن ي٠مظمذ 

ومٚمـ  -وُمٝمام سمٚمغ قمٚمٛمف ومٚمـ يٌٚمغ قمنم ُمٕمِم٤مر ُم٤م سمٚمٖمف إئٛم٦م -سم٘مقل ومالن ُمـ اعمٕم٤مسيـ 

 يٌٖمل سمٙمالم إئٛم٦م سمدياًل.

 دراؾم٦م شم٠مصٞمٚمٞم٦م(اًمتٛمذه٥م (

 

 . اًمتٗمًػم اظمتالف شمٜمقع أيمثر اظمتالف اًمًٚمػ ذم

 ومّمقل ذم أصقل اًمتٗمًػم ( :-سمتٍمف  -) اًمِمٞمخ ُم٤ًمقمد اًمٓمٞم٤مر 

 

 ومٛمٕمروم٦م اعمت٘مدم ُمـ اعمت٠مظمر ] ذم احلدي٨م[ شمٕمرف سم٤مٔيت:

 دًٓم٦م اًمٚمٗمظ احلدي٨م قمغم ذًمؽ. -٩

 ُمٕمروم٦م اعمٙمل ُمـ اعمدين ُمـ إطم٤مدي٨م. -١

 . اضمتامع إُم٦م قمغم أن طمديث٤ًم ُم٤م ُمٜمًقخ.-٤

 )٩٩ص  اًمِمٞمخ ُمّمٓمٗمك اًمٕمدوي :عمٜمًقخ) اًمٜم٤مؾمخ وا

 

إٟمٜمل أىمقل ًمؽ: ُمٝمام سمٚمٖم٧م ظمٓمتؽ ذم مج٤مهل٤م ؿمٞم٤مء شمٜمتٔمرين ىمٌؾ سمداي٦م اًمٓمريؼ، صمٛم٦م أ

وأٟم٤مىم٦م  طمرومٝم٤م: ٓ يٛمٙمـ أن شمؼمح سمؽ قمـ اعم٤ًمطم٦م اًمتل أٟم٧م ومٞمٝم٤م، هل ذم ذاهت٤م شمٕمٓمٞمؽ 
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ًمٙمٜمٝم٤م ٓ متٙمٜمؽ شمّمقر اًمرسمٞمع اًمتل شمٜمتٔمرك ذم هن٤مي٦م اًمٓمريؼ وشمرؾمؿ ًمؽ  ُمًت٘مٌؾ إطمالم، 

 حتت٤مج هذه اخلٓم٦م إمم ُمقاصٗم٤مت ذم ص٤مطمٌٝم٤م. ُمـ اًمقصقل سمذاهت٤م ،

 إمم: حتت٤مج

أن شم١مُمـ سم٘مدراشمؽ وُمقاهٌؽ وه وضمقدك ذم اًمدٟمٞم٤م يمخٚمٞمٗم٦م ُمقيمقل سمٕمامرة  -٩      

   ومٞمٝم٤م. إرض وُمد ُم٤ًمطم٤مت اًمرب

 واؾمتٕمدادك خلقض همامر ُمٕمريم٦م هذا آٟمت٘م٤مل وىمٌقل شمٙم٤مًمٞمٗمف وحتٛمؾ أصم٘م٤مًمف. -١

ؿمٝمده٤م ل وشمٓمٌٞم٘مؽ ًمٙمؾ ظمٓمقات هذه اًمٜم٘مٚم٦م وومؼ ُم٤ًمطم٤مت اًمتجرسم٦م اًمت -٤      

 واىمٕمؽ اجلديد.

وشمٗم٤مؤًمؽ سم٠من ًمٙمؾ ـمريؼ هن٤مي٦م، وأن ـمريؼ إًمػ ُمٞمؾ يٌدأ سمخٓمقة، وأن ُمـ  -٣

 اؾمت٘مٌؾ ـمريؼ احلٞم٤مة اؾمتدسمر مهقم اًمقاىمع، وحتدي٤مت اًمٕمٍم، وُمِمٙمالت

 اًمٓمريؼ، وقم٤مٟمؼ ذم اًمٜمٝم٤مي٦م يمؾ أُم٤مٟمٞمف ..

 (ىمّم٦م طمٚمؿ:  ؾ اًمٗمالطمل)ُمِمٕم

 

 ُمٕمٜمك اًمتخٓمٞمط

اًمتخٓمٞمط هق: اًمٜمِم٤مط اًمذي ي٤ًمقمدك قمغم آٟمت٘م٤مل ُمـ ووٕمؽ احل٤مزم إمم ُم٤م شمٓمٛمح  -

 ًمٚمقصقل إًمٞمف ذم اعمًت٘مٌؾ.
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 اًمتخٓمٞمط هق : اًمًٚمؿ اًمذي ختٓمق قمٚمٞمف ُمـ واىمٕمؽ إمم أطمالُمؽ. -٩

٘مرسمؽ إمم اًمتخٓمٞمط هق: جمٛمقع إٟمِمٓم٦م اًمتل حت٤مومظ قمٚمٞمٝم٤م ذم يقُمؽ وًمٞمٚمتؽ وم -١

 آُم٤مًمؽ وأهداومؽ.

اًمتخٓمٞمط هق: ضمٝمد وقمٛمؾ ذم وقء ـمريؼ ُمٙمِمقف يدومع سمؽ إمم طمٚمٛمؽ  -٤

 وأُمٜمٞمتؽ.

اًمتخٓمٞمط هق: ُمٕمريم٦م شمديره٤م يمؾ حلٔم٦م ُمع أهداومؽ اًمتل ىمررت أٟمؽ ُمـ ظمالهل٤م  -٣

 شمٕمٚمق إمم جمدك، وشمّمؾ إمم ـمٛمقطم٤مشمؽ.

 وم٢من ؾم٠مًم٧م: يمٞمػ يتؿ هذا آٟمت٘م٤مل ؟ .

اخلٓم٦م أقم٤مٟمؼ ذًمؽ اعمجد اًمذي أٟمِمده، وأصؾ إمم  وهؾ سمٛمجرد أن أوع ًمٌٜم٤مت شمٚمؽ

 شمٚمؽ أُم٤مل اًمتل أقمٞمش أطمالُمٝم٤م؟.

 (ىمّم٦م طمٚمؿ:  )ُمِمٕمؾ اًمٗمالطمل

                                                                     

 ٓ أقمرف ُمؽمددًا ظم٤مئٗم٤ًم ىمٚم٘م٤ًم قم٤مٟمؼ اًمٜمٝم٤مي٤مت. 

 (ىمّم٦م طمٚمؿ : )ُمِمٕمؾ اًمٗمالطمل
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غم اًمتٕمٌػم قمٜمف وآطمتج٤مج ًمف، وم٤مًمٕمٚمؿ رء، وسمٞم٤مٟمف وًمٞمس يمؾ ُمـ وضمد اًمٕمٚمؿ ىمدر قم

 واجلقاب قمـ طمج٦م خم٤مًمٗمف رء راسمع.رء آظمر، واعمٜم٤مفمرة قمٜمف وإىم٤مُم٦م دًمٞمٚمف رء صم٤مًم٨م، 

 (اسمـ شمٞمٛمٞم٦م)

 

 .(٩١٤ذم ) ضمقاب آقمؽماو٤مت اعمٍمي٦م( ٟم٘مٚمتف ُمـ ) ُمدارج اًمتٕمٚمؿ ص 

ء سم٤مًم٘مراءة قمٚمٞمٝمؿ، وم٢من اعم٘متٍم قمغم اًم٘مراءة وآـمالع دون أظمذ أحل٤مظ اًمٕمٚمام

وآؾمتٗم٤مدة ُمـ هدهيؿ وؾمٚمقيمٝمؿ وأدهبؿ، وسمذهلؿ أٟمٗمًٝمؿ ًمٚمٛمتٕمٚمٛملم= قم٤مد ذًمؽ قمٚمٞمف 

سمآوم٦م شمٔمٝمر قمٜمد احل٤مضم٦م إًمٞمف: ُمـ ضمرأة ذم اًمٜم٘مد، وشمنع ذم اًمت٘مرير، وقمدم إٟمْم٤مج يمثػم ُمـ 

 اعم٤ًمئؾ.

 (اًمًٕمٞمد صٌحل اًمٕمٞمًقي )ُمدارج اًمتٕمٚمؿ :

 

ؾمتٞمالء قمٚمٞمف ، إٟمام هق سمحّمقل ُمٚمٙم٦م ذم اإلطم٤مـم٦م احلذق ذم اًمٕمٚمؿ واًمتٗمٜمـ ومٞمف وآ

سمٛم٤ٌمدئف، وىمقاقمده، واًمقىمقف قمغم ُم٤ًمئٚمف ، واؾمتٜم٤ٌمط ومروقمف ُمـ أصقًمف، وُم٤مِل حتّمؾ هذه 

 اعمٚمٙم٦م ِل يٙمـ احلذق ذم هذا اًمٗمـ اعمتٜم٤مول طم٤مصاًل.

 ) اًمٙمٜمز اعمدومقن ذم ُم٘مدُم٦م اسمـ ظمٚمدون (
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٤مت اهلل اًمداًم٦م قمٚمٞمف وقمغم رسمقسمٞمتف واًم٘مرآن ممٚمقء ذيمر إدًم٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م اًمتل هل آي

 .ووطمداٟمٞمتف وقمٚمٛمف وىمدرشمف وطمٙمٛمتف ورمحتف 

 (اسمـ اًم٘مٞمؿ)

 

ُمـ طمّمؾ قمغم ُمٚمٙم٦م قمٚمؿ ُمـ اًمٕمٚمقم وأضم٤مده٤م ذم اًمٖم٤مي٦م ، وم٘مؾ أن جيٞمد قمٚماًم آظمر قمغم 

 ٟمًٌتف ، سمؾ يٙمقن ُم٘مٍمًا ومٞمف إن ـمٚمٌف، إٓ ذم إىمؾ اًمٜم٤مدر.

 ) اًمٙمٜمز اعمدومقن ذم ُم٘مدُم٦م اسمـ ظمٚمدون(

 

 أقمٚمؿ أن هذا اًمٙمؼِم و اًمؽمومع ُمـ إظمالق اعمذُمقُم٦م إٟمام حيّمؾ ُمـ شمقهؿ اًمٙمامل .

 )اًمٙمٜمز اعمدومقن ذم ُم٘مدُم٦م اسمـ ظمٚمدون(

     

 :أؾمٌــ٤مب آرشم٘مـــ٤مء سم٤مهلٛمـــــــ٦م

اًمٕمٚمؿ يّمٕمد سم٤مهلٛم٦م، ويرومع ـم٤مًمٌف قمـ طمْمٞمض اًمت٘مٚمٞمد، وُيّمٗمِّل  * اًمٕمٚمؿ واًمٌّمػمة :

 اًمٜمٞم٦م.

٤م واطمدًا :ظمرة، وضمٕم* إرادة أ ظِمَرَة َوؾَمَٕمك هَل٤َم :  ىم٤مل شمٕم٤ممم ؾ اهلٛمقم مهَّ ْٔ ـْ َأَراَد ا َوَُم

ـٌ وَم٠ُموًَمئَِؽ يَم٤مَن ؾَمْٕمُٞمُٝمْؿ َُمِْمُٙمقًرا  [٩9]اإلهاء:  ؾَمْٕمَٞمَٝم٤م َوُهَق ُُم١ْمُِم
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ظِمَرَة مَجََع اهللُ ًَمُف ؿَمْٛمَٚمُف، َوضَمٕمَ  ": - صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -وىم٤مل  ْٔ ـْ يَم٤مَٟم٧ْم ٟمِٞمَُّتُف ا َؾ َُم

َق اهللُ قَمَٚمْٞمِف َأُْمَرُه، وَ  ْٟمَٞم٤م وَمرَّ ـْ يَم٤مَٟم٧ْم ٟمِٞمَُّتُف اًمدُّ ْٟمَٞم٤م َراهِمَٛم٦ًم، َوَُم ضَمَٕمَؾ وَمْ٘مَرُه هِمٜم٤َمُه ذِم ىَمْٚمٌِِف، َوَأشَمْتُف اًمدُّ

َّٓ َُم٤م يَمَت٥َم اهللُ ًَمفُ  ْٟمَٞم٤م إِ ـَ اًمدُّ  "سَملْمَ قَمْٞمٜمَْٞمِف، َوَِلْ َي٠ْمشمِِف ُِم

ل: يم٤من قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز جيٛمع يمؾ ًمٞمٚم٦م اًمٗم٘مٝم٤مء، قمـ قمٓم٤مء ىم٤م * يمثرة ذيمر اعمقت :

 ومٞمتذايمرون اعمقت واًم٘مٞم٤مُم٦م وأظمرة ويٌٙمقن .

 ": - صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ - ٕٟمف ؾمٜم٦م إٟمٌٞم٤مء، وضم٤مًم٥م يمؾ ظمػم، وىمد ىم٤مل * اًمدقم٤مء :

 
ِ
قَم٤مء ـْ قَمَجَز سم٤ِمًمدُّ ِحٞمَح٦م:  ٩٠٣٣، َصِحٞمح اجْل٤َمُِمع: ٩٠٣١)إدب اعمٛمٗمرد . "َأقْمَجَز اًمٜم٤َّمِس َُم  (6٠٩، اًمّمَّ

ىم٤مل احلًـ: ٟمٗمًؽ إن ِل  ، وشمريمٞمز اًمٗمٙمر ذم ُمٕم٤مزم إُمقر:* آضمتٝم٤مد ذم طمٍم اًمذهـ

 شمِمٖمٚمٝم٤م سم٤محلؼ ؿمٖمٚمتؽ سم٤مًم٤ٌمـمؾ.

إذا ؾم٘مٓم٧م اجلقهرة ذم ُمٙم٤من ٟمجس ومٞمحت٤مج ذًمؽ إمم  * اًمتحقل قمـ اًمٌٞمئ٦م اعمثٌٓم٦م.

وًمٙمـ إذا أظمرضمٜم٤مه٤م ُمـ يمثػم ُمـ اعم٤مء طمتك شُمٜمَٔمَّػ إذا صٌٌٜم٤مه قمٚمٞمٝم٤م وهل ذم ُمٙم٤مهن٤م، 

 ُمٙم٤مهن٤م ؾمٝمؾ شمٜمٔمٞمٗمٝم٤م سم٤مًم٘مٚمٞمؾ ُمـ اعم٤مء .

إِنَّ ":  - صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ىم٤مل .اهلٛمؿ اًمٕم٤مًمٞم٦م، وُمٓم٤مًمٕم٦م أظم٤ٌمرهؿ * صح٦ٌم أوزم

 ِّ ـَ اًمٜم٤َّمِس َٟم٤مؾًم٤م َُمَٗم٤مشمِٞمَح ًمِْٚمَخػْمِ َُمَٖم٤مًمِٞمَؼ ًمِٚمنمَّ  (.١١١٤) صحٞمح اجل٤مُمع :   "ُِم
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ـُ :  - اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿصغم  -ىم٤مل  :* ٟمّمٞمح٦م اعمخٚمّملم  ي ـَ اًمٜمَِّّمٞمَح٦ُم، إِٟمَّاَم اًمدِّ ي إِنَّ اًمدِّ

ـْ َي٤م َرؾُمقَل اهللَِّ؟ ىَم٤مَل: ش. اًمٜمَِّّمٞمَح٦مُ  ٚمِِٛملَم »ىَم٤مًُمقا: عمَِ ًْ ٦ِم اعمُْ َِئٛمَّ ِٕ هللَِِّ َوًمِٙمَِت٤مسمِِف َوًمَِرؾُمقًمِِف َو

تِِٝمؿْ   ( ٩69٣٠)صحٞمح : ُمًٜمد أمحد:ش َوقَم٤مُمَّ

ـَ ضَم٤مَهُدوا ومِٞمٜم٤َم :  ىم٤مل شمٕم٤مممعمث٤مسمرة ذم يمؾ اًمٔمروف : عمداوُم٦م وا* اعم٤ٌمدرة وا ِذي َواًمَّ

ٌَُٚمٜم٤َم  [ 69]اًمٕمٜمٙمٌقت:  ًَمٜمَْٝمِدَيٜمَُّٝمْؿ ؾُم

 (اعم٘مدم)قمٚمقاهلٛم٦م : حمٛمد إؾمامقمٞمؾ 

 

 قم٤مزم اهلٛم٦م ذيػ اًمٜمٗمس يٕمرف ىمدر ٟمٗمًف:

عمرء وقم٤مزم اهلٛم٦م يٕمرف ىمدر ٟمٗمًف ، ذم همػم يمؼم، و ٓ قمج٥م ، وٓ همرور ، وإذا قمرف ا

ىمدر ٟمٗمًف ، ص٤مهن٤م قمـ اًمرذائؾ ، وطمٗمٔمٝم٤م ُمـ أن هت٤من ، وٟمزهٝم٤م قمـ دٟم٤مي٤م إُمقر ، و 

ؾمٗم٤مؾمٗمٝم٤م ذم اًمن واًمٕمٚمـ ، وضمٜمٌٝم٤م ُمقاـمـ اًمذل سم٠من حيٛمٚمٝم٤م ُم٤م ٓ شمٓمٞمؼ أو يْمٕمٝم٤م ومٞمام ٓ 

يٚمٞمؼ سم٘مدره٤م ، ومتٌ٘مك ٟمٗمًف ذم طمّمـ طمّملم ، وقمز ُمٜمٞمع ٓ شمٕمٓمك اًمدٟمٞم٦م ، و ٓ شمرى 

 سم٤مًمدون .. سم٤مًمٜم٘مص ، وٓ شم٘مٜمع

 (اعم٘مدم)قمٚمقاهلٛم٦م :  حمٛمد إؾمامقمٞمؾ 

 

 : إًمزام اًمٖمػم سمام ٓ يريده. اإليمراه

 آؾمتْمٕم٤مف وأطمٙم٤مُمف(:  اسمـ طمجر اًمٕمً٘مالين)
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 وأومْمؾ اعمٞم٤مه ُم٤مء ىمد ٟمٌع :: ُمـ سملم أص٤مسمع اًمٜمٌل اعمتٌع

 يٚمٞمف ُم٤مء زُمزم وم٤مًمٙمقصمر :: ومٜمٞمؾ ُمٍم صمؿ سم٤مىمك إهنر

 )شم٤مج اًمديـ اًمًٌٙمل(

 

ويمت٤مسمٞمف  - رمحف اهلل -تٙمٚمؿ اإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ قمـ اإلُم٤مم قمثامن سمـ ؾمٕمٞمد اًمدارُملي

 واًمرد قمغم اجلٝمٛمٞم٦م( : ،)اًمٜم٘مض قمغم سمنم اعمريز 

ويمت٤مسم٤مه ُمـ أضمؾ اًمٙمت٥م اعمّمٜمٗم٦م رم اًمًٜم٦م وأٟمٗمٕمٝم٤م ، ويٜمٌٖمل ًمٙمؾ ـم٤مًم٥م ؾمٜم٦م ُمراده  

 ت٤مسمٞمف  اًمقىمقف قمغم ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕمقن وإئٛم٦م : أن ي٘مرأ يم

اسمـ شمٞمٛمٞم٦م يقيص هبذيـ اًمٙمت٤مسملم أؿمد اًمقصٞم٦م ويٕمٔمٛمٝمام ضمدا ،  المويم٤من ؿمٞمخ اإلؾم

 سم٤مًمٕم٘مؾ واًمٜم٘مؾ ُم٤م ًمٞمس ذم همػممه٤م. وومٞمٝمام شم٘مرير اًمتقطمٞمد وإؾمامء واًمّمٗم٤مت

 (٤٣7ص -ُمٞم٦مٓضمتامع اجلٞمقش اإلسا)

  

 يمٍِر ـْ ُُمدَّ يْمِر وَمَٝمْؾ ُِم َٟم٤م اًْمُ٘مْرآَن ًمِٚمذِّ ْ  [٩7ًم٘مٛمر: ]ا َوًَمَ٘مْد َينَّ

ومٝمؾ ُمـ ُم٘مٌؾ قمغم ذًمؽ قمٜم٤م ُمـ أراد طمٗمٔمف وينٟم٤م ًمف ذًمؽ أي : ؾمٝمٚمٜم٤مه ًمٚمحٗمظ وأ

 .وـم٤مًم٥م حلٗمٔمف ومٞمٕم٤من قمٚمٞمف

 )اًم٘مرـمٌل (
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 وم٘مد وم٤مز قمٌد ًمٚمٛمٝمٞمٛمـ َيْمعشمقاوع ًمرب اًمٕمرش قمٚمؽ شمرومع  :: 

 عـقب وأٟمٗمٚمغم دواء ًمٚم٘مٕقمؽ إٟمــف    :: ـوداو سمـذيمر اًمٚمـف ىمٚمٌ

 ف همػم اًمت٘مل ُمروعـقم سمــًمٞموقمدة  :: ظمذ ُمـ شم٘مك اًمرمحــ ُمٜم٤م 

 يقؾمػ سمـ حيٞمل سمـ ُمٜمّمقر  اًمٍمسي( حيٞمل سمـ)

     

واعمح٦ٌم اًمّم٤مدىم٦م شم٘متيض شمقطمٞمد اعمحٌقب ، وأن ٓ ينمك سمٞمٜمف وسملم همػمه ذم حمٌتف ، وإذا 

يم٤من اعمحٌقب ُمـ اخلٚمؼ ي٠مٟمػ ويٖم٤مر أن شمنمك حم٦ٌم همػمه ذم حمٌتف ،ويٛم٘متف ًمذًمؽ ، ويٌٕمده 

رسمف ، ويٕمد يم٤مذسم٤م ذم دقمقى حمٌتف : ُمع أشمف ًمٞمس أهال ًمٍمف ىمقة اعمح٦ٌم إًمٞمف ، ، وٓ حئمٞمف سم٘م

٦ٌم ًمٖمػمه قمذاب قمغم ويمؾ حمٓ شمٜمٌٖمل اعمح٦ٌم إٓ ًمف وطمده؟،  ومٙمٞمػ سم٤محلٌٞم٥م إقمغم اًمذي

٦ٌم ، ويٖمٗمر ُم٤م دون وهلذا ٓ يٖمٗمر اهلل ؾمٌح٤مٟمف أن ينمك سمف ذم هذه اعمحص٤مطمٌٝم٤م ووسم٤مل . 

 ذًمؽ عمـ يِم٤مء .

 ( ٣١٣اًمداء واًمدواء ص  : ٞمؿ)اسمـ اًم٘م 

    

 هيقن يمؾ وم٤ٌمهللواٟم٘مٚم٧ٌم اعمخ٤موف ذم طم٘مف أُم٤مٟم٤م ،  ومٛمتك يم٤من اًمٕمٌد سم٤مهلل  ه٤مٟم٧م قمٚمٞمف اعمِم٤مق ،

وي٘مرب يمؾ سمٕمٞمد  ، وسم٤مهلل شمزيؾ اهلٛمقم واًمٖمٛمقم وإطمزان ، صٕم٥م ، ويًٝمؾ يمؾ قمًػم ، 
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ومٞمّمػم ىمٚمٌف طمٞمٜمئذ ٤ٌمء ، إٓ طمٞم٨م يٗمقشمف ُمٕمٜمك هذه اًم ومال هؿ ُمع اهلل ، وٓ همؿ ، وٓ طمزن ،

 إذا وم٤مرق اعم٤مء ، يث٥م ويٜم٘مٚم٥م طمتك يٕمقد إًمٞمف. يم٤محلقت

 ( ٣٤7)اسمـ اًم٘مٞمؿ : اًمداء واًمدواء ص 

  

ومٙمرت ومٞمام يًٕمك ومٞمف اًمٕم٘مالء ، ومرأي٧م ؾمٕمٞمٝمؿ يمٚمٝمؿ ذم  "ىم٤مل سمٕمض اًمٕمٚمامء : 

هلؿ ُمٓمٚمقب واطمد، وإن اظمتٚمٗم٧م ـمرىمٝمؿ ذم حتّمٞمٚمف : رأيتٝمؿ مجٞمٕمٝمؿ إٟمام يًٕمقن ذم دومع ا

واًمٖمؿ قمـ ٟمٗمقؾمٝمؿ ، ومٝمذا سم٤مٕيمؾ واًمنمب ، وهذا سم٤مًمتج٤مرة واًمٙم٥ًم ، وهذا سم٤مًمٜمٙم٤مح ، 

، وم٘مٚم٧م : هذا اعمٓمٚمقب  ات اعمٓمرسم٦م ، وهذا سم٤مًمٚمٝمق واًمٚمٕم٥موهذا سمًامع اًمٖمٜم٤مء وإصق

ُمٓمٚمقب اًمٕم٘مالء ، وًمٙمـ اًمٓمرق يمٚمٝم٤م همػم ُمقصٚم٦م إًمٞمف ، سمؾ ًمٕمؾ أيمثره٤م إٟمام يقصؾ إمم 

هذه اًمٓمرق ـمري٘م٤م ُمقصٚم٦م إًمٞمف إٓ اإلىم٤ٌمل قمغم اهلل وطمده ، وده ، وِل أر ذم مجٞمع 

 .  "وُمٕم٤مُمٚمتف وطمده ، وإيث٤مر ُمرو٤مشمف قمغم يمؾ رء 

وم٢من ؾم٤مًمؽ هذا اًمٓمريؼ إن وم٤مشمف طمٔمف ُمـ اًمدٟمٞم٤م وم٘مد فمٗمر سم٤محلظ اًمٕم٤مزم اًمذي ٓ ومقت 

ُمٕمف ، وإن طمّمؾ ًمٚمٕمٌد طمّمؾ ًمف يمؾ رء ، وإن وم٤مشمف وم٤مشمف يمؾ رء ، وإن فمٗمر سمحٔمف ُمـ 

٤م ٟم٤مًمف قمغم أهٜم٠م اًمقضمقه ، ومٚمٞمس ًمٚمٕمٌد أٟمٗمع ُمـ هذه اًمٓمرق ، وٓ أوصؾ ُمٜمٝم٤م إمم ًمذشمف اًمدٟمٞم

 وهبجتف وؾمٕم٤مدشمف ، وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ .( 

 (٣5٩اًمداء واًمدواء ص  :سمـ اًم٘مٞمؿ ا)    
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وم٤معم١مُمـ اعمخٚمص هلل ُمـ أـمٞم٥م اًمٜم٤مس قمٞمِم٤م ، وأٟمٕمٛمٝمؿ سم٤مٓ ، وأذطمٝمؿ صدرا ، 

 .ىمٌؾ اجلٜم٦م أضمٚم٦م وأههؿ ىمٚم٤ٌم ، وهذه ضمٜم٦م قم٤مضمٚم٦م 

 اًم٘مٞمؿ ( اسمـ)

 

 ٚمقسمٜم٤م عم٤م ؿمٌٕم٧م ُمـ يمالم اهلل .اهًمق ـمٝمرت ىم٤مل قمثامن سمـ قمٗم٤من رى اهلل قمٜمف : وىم

 يمالم حمٌقسمف ، وهق هم٤مي٦م ُمٓمٚمقسمف !ويمٞمػ يِمٌع اعمح٥م ُمـ 

 ) اسمـ اًم٘مٞمؿ(  

 

واًمنور أوٕم٤مف ُم٤م عمحٌل  ُمـ اًمقضمد واًمذوق واًمٚمذة واحلالوةومٚمٛمحٌل اًم٘مران 

 اًمِمٞمٓم٤مين ! . اًمًامع

وم٢مذا رأي٧م اًمرضمؾ : ذوىمف ووضمده وـمرسمف وٟمِمقشمف ذم ؾمامع إسمٞم٤مت دون ؾمامع أي٤مت ، 

 دون ؾمامع اًم٘مرآن ، وهق يمام ىمٞمؾ :وذم ؾمامع إحل٤من 

 شم٘مرأ قمٚمٞمؽ اخلتٛم٦م :: وأٟم٧م ضم٤مُمد يم٤محلجر

 وسمٞم٧م اًمِمٕمر يٜمِمد :: متٞمؾ يم٤مًمٜمِمقان                        

ومراغ ىمٚمٌف ُمـ حم٦ٌم اهلل ويمالُمف ، وشمٕمٚم٘مف سمٛمح٦ٌم ؾمامع  ومٝمذا ُمـ أىمقى إدًم٦م قمغم

 .اًمِمٞمٓم٤من : واعمٖمرور يٕمت٘مد أٟمف قمغم رء !

 (55١اًمداء واًمدواء ص :)اسمـ اًم٘مٞمؿ   
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قم٤مئِم٦م  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -ل أول طم٥م يم٤من ذم اإلؾمالم طم٥م اًمٜمٌىم٤مل اًمزهري : 

 .ويم٤من ُمنوق يًٛمٞمٝم٤م )طمٌٞم٦ٌم رؾمقل رب اًمٕم٤معملم(، 

 اًم٘مٞمؿ( )اسمـ   

 

قمِمؼ ُم٤ٌمح ٓ يٛمٚمؽ ، يمٕمِمؼ ُمـ وصٗم٧م ًمف اُمرأة مجٞمٚم٦م واًم٘مًؿ اًمث٤مًم٨م ُمـ اًمٕمِمؼ : 

، أو رآه٤م ومج٠مة ُمـ همػم ىمّمد ، وم٠مورصمف ذًمؽ قمِم٘م٤م هل٤م ، وِل حيدث ًمف ذًمؽ اًمٕمِمؼ ُمٕمّمٞم٦م : 

ومٝمذا ٓ يٛمٚمؽ وٓ يٕم٤مىم٥م قمٚمٞمف ، وإٟمٗمع ًمف ُمداومٕمتف ، وآؾمتٖم٤مل سمام هق أٟمٗمع ًمف ، 

ا أن يٙمتؿ ، ويٕمػ ، ويّمؼم قمغم سمٚمقاه ، ومٞمثٞمٌف اهلل قمغم ذًمؽ ، ويٕمقوف واًمقاضم٥م قمغم هذ

 قمغم صؼمه اهلل ، وقمٗمتف ، وشمريمف ـم٤مقم٦م هقاه ، وإيث٤مر ُمرو٤مة اهلل وُم٤م قمٜمده .

 ( 566اًمداء واًمدواء ص  :سمـ اًم٘مٞمؿ ا) 

 

 . هق صمٜم٤مؤه قمٚمٞمف ذم اعمأل إقمغمصالة اهلل قمغم رؾمقًمف : 

 ) أسمق اًمٕم٤مًمٞم٦م (

  

 َّـَ َه٤مضَمُروا َوضَم٤مَهُدوا ذِم ؾَمٌِٞمِؾ اهللَِّ ُأوًَمِئَؽ َيْرضُمقَن َرمْح٧ََم اهللَِّ  إِن ِذي ـَ آَُمٜمُقا َواًمَّ ِذي اًمَّ

 [ ١٩8]اًمٌ٘مرة:  َواهللَُّ هَمُٗمقٌر َرطِمٞمؿٌ 
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هذه إقمامل اًمثالصم٦م هك قمٜمقان اًمًٕم٤مدة وىمٓم٥م رطمك اًمٕمٌقدي٦م وهب٤م يٕمرف ُم٤م ُمع 

 .اإلٟم٤ًمن ُمـ اًمرسمح أو اخلنان

 )اًمًٕمدي(    

  

ُمـ ظم٤مًمٗمٝمؿ ذم  -أهؾ اًمًٜم٦م -أن ٓ يدظمؾ ومٞمٝمؿ  -اسمـ شمٞمٛمٞم٦م  -وقمٚمؿ ُمـ يمالم اعم١مًمػ

ـمري٘متٝمؿ : وم٤مٕؿم٤مقمرة ُمثالواعم٤مشمريدي٦م ٓ يٕمدون ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ذم هذا اًم٤ٌمب : 

قمغم  - ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم - ٕهنؿ خم٤مًمٗمقن عم٤م يم٤من قمٚمٞمف اًمٜمٌل وأصح٤مسمف ذم إضمراءة صٗم٤مت اهلل

 طم٘مٞم٘متٝم٤م ، وهلذا َيٓملء ُمـ ي٘مقل :

 أن أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م صمالصم٦م :

 ؾمٚمٗمٞمقن

 وأؿمٕمريقن

 وُم٤مشمريديقن

 ومٝمذا ظمٓم٠م : ٟم٘مقل يمٞمػ يٙمقن اجلٛمٞمع أهؾ ؾمٜم٦م وهؿ خمتٚمٗمقن !

 ومامذا سمٕمد احلؼ إٓ اًمْمالل ! .

 اسمـ قمثٞمٛملم ( ذح اًمقاؾمٓمٞم٦م :) 
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 َُُّ٘مقا اهللََّ َوُيَٕمٚمُِّٛمُٙمُؿ اهلل  [ ١8١ٌ٘مرة: ]اًم َواشمَّ

 .شم٘مقى اهلل وؾمٞمٚم٦م إمم طمّمقل اًمٕمٚمؿ

 (اًمًٕمدى)

 

واًمت٠مويؾ ًمٞمس يمٚمف ُمذُمقُم٤م : ٕن اًمت٠مويؾ ًمف ُمٕم٤من ُمتٕمددة ، يٙمقن سمٛمٕمٜمك اًمتٗمًػم ، 

 . ويٙمقن سمٛمٕمٜمك اًمٕم٤مىم٦ٌم واعمآل ، ويٙمقن سمٛمٕمٜمك سف اًمٚمٗمظ قمـ فم٤مهره

 ) اسمـ قمثٞمٛملم : ذح اًمقاؾمٓمٞم٦م (

 

وصٗم٤مشمف وُمٕمروم٦م ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م حيدث ظمِمٞم٦م وره٦ٌم ذم  - ٜم٤مؤهضمؾ صم -واًمٕمٚمؿ سم٠مؾمامء اهلل  "

ىمٚم٥م اًمٕمٌد ، ومٛمـ قمرف أن اهلل سمٙمؾ رء قمٚمٞمؿ ، وأٟمف ٓ ختٗمك قمٚمٞمف ظم٤مومٞم٦م ُمـ أقمامل اًمٕم٤ٌمد 

، وي١مُمـ سمذًمؽ ، أؿمد ظمقوم٤م ممـ ٓ يٕمٚمؿ ذًمؽ ، وُمـ يٕمٚمؿ أن اهلل ٓ يٕمجزه رء وهق قمغم 

ىم٤مل ٕؾمامء واًمّمٗم٤مت وهلذا ٤مئر ايمؾ رء ىمدير أشم٘مك هلل ممـ ٓ يٕمٚمؿ ، وهٙمذا ذم ؾم

٤ٌَمِدِه اًْمُٕمَٚماَمءُ شمٕم٤ممم: ـْ قِم  [.١8]وم٤مـمر: إِٟمَّاَم ََيَِْمك اهللََّ ُِم

 (7ص  دء اهلل احلًٜمك : حمٛمد احلٛمقاًمٜمٝم٩م إؾمٛمك ذم ذح أؾمام ) 
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٤ٌَمِدِه اًْمُٕمَٚماَمءُ ىم٤مل شمٕم٤ممم: ـْ قِم  [.١8]وم٤مـمر: إِٟمَّاَم ََيَِْمك اهللََّ ُِم

اهلل ومٞمت٘مل قم٘م٤مسمف سمٓم٤مقمتف اًمٕمٚمامء سم٘مدرشمف قمغم ُم٤م يِم٤مء ُمـ رء وأٟمف يٗمٕمؾ ُم٤م إٟمام َي٤مف   "

 "يريد : ٕن ُمؿ قمٚمؿ ذًمؽ وأي٘مـ سمٕم٘م٤مسمف قمغم ُمٕمّمٞمتف ومخ٤مومف ورهٌف ظمِمٞم٦م ُمٜمف أن يٕم٤مىمٌف  

 )اسمـ ضمرير اًمٓمؼمي(

 

وآؿمتٖم٤مل سمٛمٕمرومتف  ؾمٌح٤مٟمف اؿمتٖم٤مل اًمٕمٌد سمام ظمٚمؼ ًمف ، وشمريمف وشمْمٞمٞمٕمف إمه٤مل عم٤م  

، وىمٌٞمح سمٕمٌد ِل شمزل ٟمٕمؿ اهلل قمٚمٞمف ُمتقاشمرة ، ومْمٚمف قمٚمٞمف قمٔمٞمؿ ُمتقال ُمـ يمؾ وضمف ،  ظمٚمؼ ًمف

 قمـ ُمٕمرومتف وُمٕمروم٦م أؾمامئف وصٗم٤مشمف .أن يٙمقن ضم٤مهال سمرسمف ُمٕمرو٤م 

 )اًمٜمٝم٩م إؾمٛمك : حمٛمد احلٛمقد(  

  

طمؼ قمغم ـم٤مًم٥م احلدي٨م أن يتٕمٚمؿ ُمـ اًمٜمحق واًمٚمٖم٦م ُم٤م يتخٚمص سمف ُمـ ؿملم اًمٚمحـ 

ُمـ ـمٚم٥م احلدي٨م وِل يٌٍم اًمٕمرسمٞم٦م ومٛمثٚمف ُمثؾ رويٜم٤م قمـ ؿمٕم٦ٌم ىم٤مل :  ٤م ،واًمتحريػ وُمٕمرهت

ُمثؾ اًمذي يٓمٚم٥م احلدي٨م وقمـ مح٤مد سمـ ؾمٚمٛم٦م ىم٤مل :  رضمؾ قمٚمٞمف سمرٟمس ًمف رأس يمام ىم٤مل ،

 حلامر قمٚمٞمف حمالة ٓ ؿمٕمػم ومٞمٝم٤م .وٓ يٕمرف اًمٜمحق ُمثؾ ا

 ٘مدُم٦م اسمـ اًمّمالح(ُم )
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 ٝم٦ٌمٟم٘مؾ ُمـ يمت٤مب )دوم٤مع قمـ اًمًٜم٦م ( حمٛمد أسمق ؿم

جي٥م أن يٕمٚمؿ أن ُم٤م يدظمؾ ذم سم٤مب اإلظم٤ٌمر قمٜمف شمٕم٤ممم أوؾمع مم٤م يدظمؾ ذم سم٤مب أؾمامئف 

 -ؾمٌح٤مٟمف-وصٗم٤مشمف : يم٤مًمٌمء واعمقضمقد واًم٘م٤مئؿ سمٜمٗمًف  واًمِم٤مرع ، وم٢من هذا َيؼم سمف قمٜمف 

 وٓ يدظمؾ ذم أؾمامئف احلًٜمك وصٗم٤مشمف اًمٕمغم.

 )اًمٜمٝم٩م إؾمٛمك : حمٛمد احلٛمقد(

 

 َُٙمُٛمقا سم٤ِمًْمَٕمْدلِ َوإَِذا طَمَٙمْٛمُتْؿ سَملْم  [ 58]اًمٜم٤ًمء:   اًمٜم٤َّمِس َأْن حَتْ

سمؾ ديـ اإلؾمالم ديـ : إن ديـ اإلؾمالم ديـ اعم٤ًمواة ! وأظمٓم٠م قمغم اإلؾمالم ُمـ ىم٤مل 

اًمٕمدل ، وهق اجلٛمع سملم اعمت٤ًمويـ ، واًمتٗمريؼ سملم اعمٗمؽمىملم : إٓ أن يريد سم٤معم٤ًمواة : اًمٕمدل 

٤ًمواة وِل ي٠مت طمرف واطمد ذم اًم٘مرآن ي٠مُمر سم٤معم ظ.، ومٞمٙمقن أص٤مب ذم اعمٕمٜمك وأظمٓم٠م ذم اًمٚمٗم

 أسمدل ، إٟمام ي٠مُمر سم٤مًمٕمدل.

 ٕمالُم٦م اسمـ قمثٞمٛملم : ذح اًمقاؾمٓمٞم٦م(اًم)

  

جي٥م أن يٕمٚمؿ أن هذا اًمٕمٍم هق قمٍم اًم٘مقة ، وأٟمف ٓ ُمٙم٤من ومٞمف ًمٚمْمٕمٗم٦م اًمٌٓم٤مًملم ، 

ات ، أو قمٚم٧م وٓ ًمٚمٛمتقايمٚملم اعمتخ٤مذًملم ، وأن اًمٕم٤مِل ًمـ يرمحٝمؿ ، وًمق ـمٗمرت ُمٜمٝمؿ اًمٕمؼم

غم ىمدُمٞمؽ ُمٜمٝمؿ اًمزومرات ، ومِمٕم٤مر اًمٕم٤مِل اًمٞمقم : إُم٤م أن شمٕمٛمؾ ،وإُم٤م أن شمرطمؾ ،إُم٤م أن شمٓم٠م قم

 ، أو شمٓم٠م إىمدام قمٚمٞمؽ .

 ) أمحد اًم٘مرين : اإلسمداع اًمٕمٚمٛمل (
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 وم٤مًمت٘مقى أن ٟمت٘مك اهلل قمز وضمؾ ، وٓ هيٛمؽ اًمٜم٤مس.

 .أصٚمح ُم٤م سمٞمٜمؽ وسملم اهلل : يّمٚمح اهلل ُم٤م سمٞمٜمؽ وسملم اًمٜم٤مس

 اٟمٔمر ي٤م أظمل إمم اًمٌمء اًمذي سمٞمٜمؽ وسملم رسمؽ ، وٓ هيٛمؽ همػم ذًمؽ :

ـَ آَُمٜمُقا ِذي ـِ اًمَّ  [ ٤8]احل٩م:  إِنَّ اهللََّ ُيَداومُِع قَم

 ) اسمـ قمثٞمٛملم(

 

أدًم٦م ُمٜمٝم٤م : ُم٤م  ضمٕمؾ اهلل قمز و ضمؾ يقم اجلٛمٕم٦م قمٞمدا ًمٚمٛمًٚمٛملم ، وىمد دًم٧م قمغم ذًمؽ

صغم اهلل قمٚمٞمف  -رؾمقل اهلل ٛمٕم٦م قمغم رو٧م اجلقم : رواه أٟمس اسمـ ُم٤مًمؽ رى اهلل قمٜمف ىم٤مل

: ُم٤مهذه  وؾمٓمٝم٤م يم٤مًمٜمٙمت٦م اًمًقداء ، وم٘م٤ملريؾ ذم يمٗمف يم٤معمرآة اًمٌٞمْم٤مء ، ذم ، ضم٤مء ضم -وؾمٚمؿ 

 ًمتٙمقن ًمؽ قمٞمدا وًم٘مقُمؽ ُمـ سمٕمدك . هذه اجلٛمٕم٦م يٕمروٝم٤م قمٚمٞمؽ رسمؽي٤مضمؼميؾ ؟ ىم٤مل : 

 جٞمد(داي٤مت اًم٘مرآن ذم ؾمقر يقم اجلٛمٕم٦م : اًمِمٞمخ حمٛمد ُمّمٓمٗمك قمٌداعمه)

 

 ويٜمتّم٥م اًم١ًمال اعمرير : أيـ احلريم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م ذم اًمٕم٤مِل اًمٕمريب واإلؾمالُمل إذن ؟

أيـ اخلٓمط واًمؼماُم٩م ٣م ذم سمٜم٤مء اًمتٜمٔمٞمامت واجلامقم٤مت؟ أيـ ٟمحق ىمرن ُمـ اًمزُم٤من ، ُم

 واإلؾمتٕمدادات؟

 ، واعم٤ًمءًم٦م حلريم٤مت اًمٕمٛمؾ اإلؾمالُمل هٜم٤م وهٜم٤مك ؟أِل يئـ إوان سمٕمد ًمٚمٛمراضمٕم٦م
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 رب واظمؽمىمٝم٤م أيمثر ُمـ ؾمٌٕملم ُمرة ؟ك وٟمحـ ُمتِمٌثقن سمخٓمط ظمرىمٝم٤م اًمٖمإمم ُمت

طمتك أشم٧م قمقعم٦م اًمٜمٔم٤مم اًمٕم٤معمل اجلديد قمغم آظمر ُم٤م سم٘مك ُمٜمٝم٤م ، ومٚمؿ يٕمد هل٤م همػم وجٞم٩م 

 اعمٔم٤مهرات ، وساخ اعمٝم٤مشمرات ؟

 سمقهؿ )إٟمٜم٤م ىم٤مدُمقن (  ؟ -أطمزاسم٤م وشمٜمٔمٞمامت-إمم ُمتك وٟمحـ ُمتِمٌثقن 

 ي () اًمٗمٓمري٦م : ومريد إٟمّم٤مر

 

إن ُمّمٓمٚمح )اًمدقمقة( هق اًمتٕمٌػم اإلهلل اعمٜمزل وطمٞم٤م: ًمٚمدًٓم٦م قمغم ـمٌٞمٕم٦م اًمرؾم٤مًم٦م 

اًم٘مرآٟمٞم٦م ذم إرض شم٠مؾمٞم٤ًم ودمديدا ، سمٞمٜمام يٌ٘مك ُمّمٓمٚمح )احلريم٦م( شمٕمٌػما ووٕمٞم٤م ، ُمرشمٌٓم٤م 

سمٜمًٌٞمتف اًمت٤مرَيٞم٦م ، وسمٛمرضمٕمٞمتف اعم٤مدي٦م اًمٌنمي٦م ، اًمتل ٓ روح ومٞمٝم٤م وٓ رواء ، وُم٤م أرى 

قمـ يمٚمامت اًمرمحـ إمم قم٤ٌمرات اإلٟم٤ًمن ، ذم جم٤مل ديٜمل شمٕمٌدي حمض ، إٓ ضسم٤م  اًمٕمدول

 ُمـ اًمتحريػ اعمٗمٝمقُمل عم٘م٤مصد اًم٘مرآن !

 ) اًمٗمٓمري٦م : ومريد إٟمّم٤مري(

 

سمؾ رؾمخ ذم ذهـ اًمٙمثػم أٟمف ٓ يٛمٙمـ أن يٕمٞمش سم٤مًمديـ ، وٓ أن يٙمقن ُمـ اعمًٚمٛملم ، 

ٔمٞمؿ ، واٟمحّم٤مره داظمؾ إؾم٤مره ، ٓ يدور إٓ سمٛمداره  إٓ سم٤مٟمتامئف إمم مج٤مقم٦م ، أو اٟمخراـمف ذم شمٜم

 ، وٓ يتٖمذى إٓ سم٠مومٙم٤مره !
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وىمد قمٛمٚم٧م سمٕمض اجلامقم٤مت ومٕمال قمغم شمروي٩م هذا اًمٌٝمت٤من ، واهلل يٕمٚمؿ أٟمف ُم٤م أٟمزل سمف 

ُمـ ؾمٚمٓم٤من ، سمؾ اًمٗمٙمرة هبذه اًمّمقرة سمدقم٦م ُمٜمٙمرة ، وقم٘مٞمدة سم٤مـمٚم٦م ، أقمٜمل ضمٕمؾ اًمٜمج٤مة 

هٜم٤م ، طمرم  ؼ اًمتٜمٔمٞمامت ،ومٛمـ ِل يٛمر قمؼم ُم٤ٌمريمتٝم٤مت وُمْم٤ميإظمروي٦م رهٞمٜم٦م أهمالل اجلامقم٤م

 اًمٜمج٤مة هٜم٤مك.

 )اًمٗمٓمري٦م : ومريد إٟمّم٤مري( 

 

وًمذًمؽ وضم٥م أن شمٙمقن إؾمس اًمثالصم٦م إول )اًمتٕمٚمٞمؿ ، اإلقمالم ، آىمتّم٤مد( هك 

اعمٞم٤مديـ اًمرئٞمًٞم٦م ًمٚمٕمٛمؾ اًمدقمقي ذم قمالىمتف سم٤مإلٟم٤ًمن اعمتٗم٤مقمؾ : إذ ُمـ ؾمٞمٓمر قمٚمٞمٝم٤م صٜمع 

 ٤مؾم٦م ، وُمـ ؾمٞمٓمرت قمٚمٞمف صٜمٕمتف اًمًٞم٤مؾم٦م !اًمًٞم

وأُم٤م حم٤موًم٦م صٜم٤مقم٦م اًمًٞم٤مؾم٦م سمٖمػم اًمًٞمٓمرة قمٚمٞمٝم٤م يمٚمٞم٤م أو ضمزئٞم٤م ، أو قمغم إىمؾ احلْمقر 

 اعمٞمداين ومٞمٝم٤م : ومٝمق ضب ُمـ اًمٕم٨ٌم ، ظم٤مص٦م ذم اًمٔمروف اًمٕم٤معمٞم٦م واعمحٚمٞم٦م اعمٕم٤مسة .

 )اًمٗمٓمري٦م : ومريد إٟمّم٤مري (

 

 ومٞم٤م أظمل اعمًٚمؿ !

ٌؽ ٓ يت٠مصمر سم٤مًم٘مرآن : وم٤مهتؿ ٟمٗمًؽ : ٕن اهلل أظمؼم أن هذا اًم٘مرآن ًمق ٟمزل إذا رأي٧م ىمٚم

 ؽ يتغم قمٚمٞمف اًم٘مرآن ، وٓ يت٠مصمر. قمغم ضمٌؾ ًمتّمدع ، وىمٚمٌ
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 أؾم٠مل اهلل أن يٕمٞمٜمٜمل وإي٤ميمؿ.

 (اًمٕمالُم٦م اسمـ قمثٞمٛملم )

 

إقمجٛمل :هق اًمذي ٓ يٗمّمح سم٤مًمٙمالم ، وإن يم٤من قمرسمٞم٤م ، واًمٕمجٛمل سمدون مهزة هق : 

 قب إمم اًمٕمجؿ ، وإن يم٤من يتٙمٚمؿ اًمٕمرسمٞم٦م.اعمٜمً

 ٕمالُم٦م اسمـ قمثٞمٛملم : ذح اًمقاؾمٓمٞم٦م(اًم)

 

ُمٝمام اؾمتٛمٕم٧م إمم اًم٘مرآن أو ىمراشمف وم٠مٟم٧م آظمذ رم اإلهتداء سمتٜم٘مٞم٦م اعمحؾ ، وشمٌديد فمٚمٛمتف 

 اًمران اًمذى أيمًٌتف إي٤مه سمٜمٗمًؽ ! واؾمتٌدال اًمٜمقر سمف ، وختٚمٞمتف ُمـ

 )اعمِمقق إمم اًم٘مرآن ( 

 

 اًم٤ٌمب إقمٔمؿ اًمذي يدظمؾ ُمٜمف اسمٚمٞمس قمغم اًمٜم٤مس هق اجلٝمؾ .اقمٚمؿ أن  

ومٝمق يدظمؾ ُمٜمف قمغم اجلٝم٤مل سم٠مُم٤من ، وأُم٤م اًمٕم٤مِل ، ومال يدظمؾ قمٚمٞمف إٓ ُم٤ًمرىم٦م ، وىمد 

ًمٌس إسمٚمٞمس  قمغم يمثػم ُمـ اعمتٕمٌديـ سم٘مٚم٦م قمٚمٛمٝمؿ ، ٕن مجٝمقرهؿ يِمتٖمؾ سم٤مًمتٕمٌد ، وِل 

 حيٙمؿ اًمٕمٚمؿ .

 وىمد ىم٤مل اًمرسمٞمع سمـ ظمٞمثؿ : شمٗم٘مف صمؿ اقمتزل.
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وم٠مول شمٚمٌٞمًف قمٚمٞمٝمؿ إيث٤مرهؿ اًمتٕمٌد قمغم اًمٕمٚمؿ ، واًمٕمٚمؿ أومْمؾ ُمـ اًمٜمقاومؾ ، وم٠مراهؿ أن 

اعم٘مّمقد ُمـ اًمٕمٚمؿ اًمٕمٛمؾ . وُم٤مومٝمٛمقا ُمـ اًمٕمٛمؾ إٓ قمٛمؾ اجلقارح وُم٤م قمٚمٛمقا أن اًمٕمٛمؾ 

 قمٛمؾ اًم٘مٚم٥م ، أومْمؾ ُمـ قمٛمؾ اًم٘مٚم٥م.

 ًمٕمٚمؿ ظمػم ُمـ ومْمؾ اًمٕم٤ٌمدة.ىم٤مل ُمٓمرف سمـ قمٌداهلل : ومْمؾ ا

 وىم٤مل يقؾمػ سمـ أؾم٤ٌمط : سم٤مب ُمـ اًمتٕمٚمؿ شمتٕمٚمٛمف أومْمؾ ُمـ ؾمٌٕملم همزوة.

 وىم٤مل اعمٕم٤مرم سمـ قمٛمران : يمت٤مسم٦م طمدي٨م واطمد أطم٥م إزم ُمـ صالة ًمٞمٚم٦م. 

 : اسمـ اجلقزي (شمٚمٌٞمس اسمٚمٞمس  )

 

 

واًمًٗمر  يٜمٌٖمك حل٤مومظ اًم٘مرآن أن يتٕم٤مهده سم٤مًم٘مراءة واعمراضمٕم٦م ـمٞمٚم٦م اًمٕم٤مم ، رم احلي "

 -،واًمّمح٦م واعمرض ، واًمٗمراغ واًمِمٖمؾ ، ومٝمق هيع اًمتٗمٚم٧م واًمٜمًٞم٤من ،يمام أظمؼم اًمٜمٌك 

ٍد سمَِٞمِدِه هَلَُق َأؿَمدُّ  ": سم٘مقًمف – صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ِذي َٟمْٗمُس حُمَٛمَّ شَمَٕم٤مَهُدوا َهَذا اًْمُ٘مْرآَن، وَمَقاًمَّ

سمِِؾ ذِم قُمُ٘مٚمَِٝم٤م  ـَ اإْلِ ًت٤م ُِم  (79٩)ُمًٚمؿ : "شَمَٗمٚمُّ

 ٤مل اًم٘مرآن : د /إسمراهٞمؿ احلٛمٞم٣م ()مج 

 

ومم٤م يقص سمف اًم٘م٤مرىء احلرص اًمِمديد قمغم إشم٘م٤من احلٗمظ)طمٗمظ اًم٘مرآن( :وم٢من  "

ؾمتِمٝم٤مد سمف قمٜمد احل٤مضم٦م ، ٓيًتٓمٞمع سمف ص٤مطمٌف إُم٤مُم٦م اًمٜم٤مس ، وآ احلٗمظ اًمْمٕمٞمػ اًمذى 
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ه٤م جيد ص٤مطمٌف اًمٜمٗمع واًمٚمذة واًمراطم٦م اًمتك جيدٓ وىمرائتف قمـ فمٝمر ىمٚم٥م ، ًمٞمس سمحٗمظ ، و

مت٤مُم٤م يمام  اًمْم٤مسمط اعمت٘مـ ، سمؾ رسمام يٙمؾ ويٗمؽم قمـ ُمراضمٕمتف ًمقضمقد اعمِم٘م٦م رم ذًمؽ ويٜم٤ًمه

 "هق طم٤مصؾ ًمٌٕمض اًمٜم٤مس 

 )إسمراهٞمؿ احلٛمٞم٣م /د  :مج٤مل اًم٘مراء (

 

  ْـ ُرْج ُِم ـْ ََيْ َْرِض ُُمَراهَماًم يَمثػًِما َوؾَمَٕم٦ًم َوَُم ْٕ ـْ هُي٤َمضِمْر ذِم ؾَمٌِٞمِؾ اهللَِّ جَيِْد ذِم ا سَمْٞمتِِف َوَُم

 َرطِمٞماًم  ُُمَٝم٤مضِمًرا إمَِم اهللَِّ َوَرؾُمقًمِِف صُمؿَّ ُيْدِريْمُف اعمَْْقُت وَمَ٘مْد َوىَمَع َأضْمُرُه قَمغَم اهللَِّ َويَم٤مَن اهللَُّ هَمُٗمقًرا

 [ ٩٠٠]اًمٜم٤ًمء: 

وهذه سمنمى ًمٓمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ : إذا ٟمقى اإلٟم٤ًمن أٟمف يٓمٚم٥م اًمٕمٚمؿ وهق يريد أن يٜمٗمع اًمٜم٤مس 

، ويٜمنم ديـ اهلل ذم إرض ، صمؿ  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ   -اًمرؾمقلسمٕمٚمٛمف ويذب قمـ ؾمٜم٦م 

 ِل ي٘مدر ذًمؽ : سم٠من ُم٤مت ُمثال وهق ذم ـمٚمٌف : وم٢مٟمف يٙمت٥م ًمف أضمر ُم٤م ٟمقاه وؾمٕمك إًمٞمف.

 )ذح اًمقاؾمٓمٞم٦م  :ٞمٛملم اًمٕمالُم٦م اسمـ قمث( 

 

 ُمـ يم٤من ُم١مُمٜم٤م شم٘مٞم٤م : يم٤من هلل وًمٞم٤م !

 )ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م(
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يٜمْمٌط هق ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح : إذ سمٕمدهؿ يمثر آظمتالف  واإلمج٤مع اًمذي

 واٟمتنمت إُم٦م.

 )ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م(

 

 .وصدأ اًم٘مٚم٥م سم٠مُمريـ : سم٤مًمٖمٗمٚم٦م واًمذٟم٥م 

 وضمالؤه سمِمٞمئلم : سم٤مٓؾمتٖمٗم٤مر واًمذيمر.

 )اًمقاسمؾ اًمّمٞم٥م :اسمـ اًم٘مٞمؿ (

 

ُٙمؿ َأشَم٠ْمُُمُروَن اًمٜم٤َّمَس سم٤ِمًْمؼِمِّ وم٤مئدة مجٞمٚم٦م طمقل آي٦م  ًَ ْقَن َأْٟمُٗم ًَ  [٣٣]اًمٌ٘مرة:   َوشَمٜمْ

اجلٛمٝمقر ىم٤مًمقا : جي٥م أن ي٠مُمر سم٤معمٕمروف ، وإن يم٤من ٓ ي٠مشمٞمف ، ويٜمٝمك قمـ اعمٜمٙمر وإن 

سمٜمل إهائٞمؾ ٓ قمـ أُمرهؿ سم٤مًمؼم ، وًمٙمـ مجٕمٝمؿ سملم  -شمٕم٤ممم  -يم٤من ي٠مشمٞمف ، وإٟمام وسمخ اهلل 

 إُمر سم٤مًمؼم وٟمًٞم٤من اًمٜمٗمس .

 )اًمٕمالُم٦م اسمـ قمثٞمٛملم   (
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 ٟمّمٞمح٦م هم٤مًمٞم٦م ًمٓمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ

أن شمٚمتزم ُمٜمٝمج٤م صم٤مسمت٤م ، وم٢من يمثرة اًمٌداي٤مت ُمـ اعمثٌٓم٤مت ، وإن اًمتٜم٘مؾ اًمٕمِمقائل ُمـ ومـ 

إمم ومـ ، وُمـ واد إمم واد رم ـمريؼ اًمٕمٚمؿ ، هلق ُمـ اعمٝمٚمٙم٤مت . ٕٟمف ضب ُمـ آٟم٘مٓم٤مع 

ٜم٧ٌم : هق اًمذى واعماخلٗمك  ، وُمـ طمٙمؿ إصمر : ) إن اعمٜم٧ٌم ٓ فمٝمرا أسم٘مك وٓ أرو٤م ىمٓمع( 

وم٢مذا سمدأت سمرٟم٤مجم٤م قمٚمٛمٞم٤م ومال شمٜمت٘مؾ إمم همػمه طمتك شمتٛمف . اًمٚمٝمؿ إٓ شمٌلم  يٜم٘مٓمع قمـ اًمريم٥م ،

 .أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ اخلؼماء سم٤معمٞمدان  ًمؽ وم٤ًمده ، سمٕمد ُمِم٤مورة

 )إٟمّم٤مرى ومريد(

 

ُم٤ًميملم أهؾ اًمدٟمٞم٤م ظمرضمقا ُمـ اًمدٟمٞم٤م وُم٤م ذاىمقا أـمٞم٥م ُم٤م ومٞمٝم٤م ،  ىم٤مل سمٕمض اعمحٌلم :

 ٤مًمقا : وُم٤م أـمٞم٥م ُم٤م ومٞمٝم٤م ؟ىم

 ىم٤ٌمل قمٚمٞمف ، واإلقمراض قمام ؾمقاه ىم٤مل : حم٦ٌم اهلل ، وإٟمس سمف ، واًمِمقق إزم ًم٘م٤مئف ، وإ

 )اًم٘مٞمؿ اسمـ(

 

 الُم٦م طمتك ***** ست ًمٚمٌٞم٧م واًمٙمت٤مب ضمٚمٞم٤ًمـضمد ًمذة اًمًأِل 

 ٤مــرا رئٞمًــُمٞمــــؿ شمٕمش أٟمام اًمذل ذم خم٤مًمٓم٦م اًمٜم٤مس ***** ومدقمٝمإ

 (اًمِم٤مومٕمك)
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وشم٠مُمؾ يمٞمػ اٟمٌٝمر )ص٤محلقا اًمٌنم( سمًٙمٞمٜم٦م اًم٘مرآن، ومٚمؿ شم٘متٍم آصم٤مر اهلٞم٦ٌم اًم٘مرآٟمٞم٦م قمغم 

ٌّض ُمـ آصم٤مر اًم٘مرآن، يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم:       ىمٚمقهبؿ وم٘مط، سمؾ اُمتدت إمم اجلٚمقد ومّم٤مرت شمت٘م

٤م َُمَث٤ميِنَ شَمْ٘مَِمِٕمرُّ ُِمٜمُْف ضُمُٚمقدُ  ـَ احْلَِدي٨ِم يمَِت٤مسًم٤م ُُمَتَِم٤مهِبً ًَ َل َأطْم ـَ ََيَِْمْقَن  ﴿اهللَُّ َٟمزَّ ِذي اًمَّ

ُْؿ﴾]اًمزُمر :   [.١٤َرهبَّ

 )اًمٓمريؼ إمم اًم٘مرآن(

 

طملم ىمدُم٧م ًمٚمٛمجتٛمع اًمٖمريب أول ُمرة ىمٌؾ صمالث ؾمٜمقات ًمٚمدراؾم٦م: اقمتٜمٞم٧م قمٜم٤مي٦م 

 وأظم٤ٌمر )طمديثل اًمٕمٝمد سم٤مإلؾمالم( .سم٤مًمٖم٦م سمتتٌع ىمّمص 

 يمٜم٧م أطم٤مول أن أؾمتٙمِمػ ؾم١مآً واطمدًا وم٘مط:

اًمٖمريب ٓقمتٜم٤مق اإلؾمالم؟ )طمتك يٛمٙمـ آؾمتٗم٤مدة ُمٜمف ُم٤م هق أيمثر ُم١مصمر يدومع اإلٟم٤ًمن 

 ذم دقمقة اًمٌ٘مٞم٦م(.

يمٜم٧م أشمقىمع أٟمٜمل يٛمٙمـ أن أصؾ إمم )ٟمٔمري٦م ُمٕم٘مدة( طمقل اعمقوقع، أو شمٗم٤مصٞمؾ دىمٞم٘م٦م 

طمقل هذه اًم٘مْمٞم٦م ٓ يٕمرومٝم٤م يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس، وىمرأت ٕضمؾ ذًمؽ اًمٙمثػم ُمـ اًمتج٤مرب 

ـ اعم٘م٤مـمع اعمًجٚم٦م يروي ومٞمٝم٤م اًمذاشمٞم٦م ًمِمخّمٞم٤مت همرسمٞم٦م أؾمٚمٛم٧م، وؿم٤مهدت اًمٙمثػم ُم

همرسمٞمقن ىمّم٦م إؾمالُمٝمؿ، ويمؿ يمٜم٧م ُم٠مظمقذًا سم٠ميمثر قم٤مُمؾ شمردد ذم ىمّمّمٝمؿ، أٓ وهق أهنؿ 
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)ؾمٛمٕمقا اًم٘مرآن وؿمٕمروا سمِمٕمقر همري٥م اؾمتحقذ قمٚمٞمٝمؿ( هذا اًمًٞمٜم٤مريق يتٙمرر شم٘مري٤ًٌم ذم 

 قن اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م أصاًل!أيمثر ىمّمص اًمذيـ أؾمٚمٛمقا، وهؿ ٓ يٕمروم

قًم٤م  ي٘مقلواهلل . إهن٤م ؾمٓمقة اًم٘مرآن ٌٍَؾ ًَمَرَأْيَتُف ظَم٤مؿِمًٕم٤م ُُمَتَّمدِّ ﴿ًَمْق َأْٟمَزًْمٜم٤َم َهَذا اًْمُ٘مْرآَن قَمغَم ضَم

ـْ ظَمِْمَٞم٦ِم اهللَِّ﴾ ]احلنم :   هذا شم٠مصمر اجلامدات ومٙمٞمػ سم٤مًمٌنم؟! [١٩ُِم

 )اًمٓمريؼ إمم اًم٘مرآن( 

 

 ٓيٗمخر سمف قمغم أطمد ،وٓ يدقمك اًمٕمٚمؿ وٓ أن ص٤مطمٌف وُمـ قمالُم٤مت اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع  

همْم٤ٌم ٓ ُمـ ظم٤مًمػ اًمًٜم٦م وأهٚمٝم٤م ، وم٢مٟمف يتٙمٚمؿ ومٞمف همْم٤ٌم هلل ٓ يٜم٥ًم همػمه إمم اجلٝمؾ إ

 ىمّمدا ًمرومٕمتٝم٤م قمغم أطمد.ٓ ًمٜمٗمًف و

 )احل٤مومظ اسمـ رضم٥م احلٜمٌغم(  

 

م ُمـ يقضمد رم يمالٓ ٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م يمٗم٤مي٦م فرم ذًمؽ)اًم ورم يمالُمٝمؿ )اى اًمًٚمػ( "

 أظمٍم قم٤ٌمرة !وضمز ًمٗمظ وهق رم يمالُمٝمؿ ُمقضمقد سم٠مٓ هؿ ُمـ طمؼ إسمٕمد

ٟمف عمـ ومٝمٛمف ورم يمالُمٝمؿ ُم٤م يٌلم سمٓمالٓ يقضمد رم يمالم ُمـ سمٕمدهؿ ُمـ سم٤مـمؾ إٓ و

 وشم٠مُمٚمف !
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هيتدى إًمٞمف ُمـ سمٕمدهؿ ٓ ُمٝمؿ ُمـ اعمٕم٤مٟمك اًمٌديٕم٦م واعمآظمذ اًمدىمٞم٘م٦م ُم٤م ويقضمد رم يمال

 يٚمؿ سمفٓ و

 ُمع ُم٤م ي٘مع رم يمثػم ُمـ اًم٤ٌمـمؾ ُمت٤مسمٕم٦م٤مظمذ ُمـ يمالُمٝمؿ وم٤مشمف ذًمؽ اخلػم يمٚمف ، ومٛمـ ِل ي

 "عمـ شم٠مظمر قمٜمٝمؿ 

 )احل٤مومظ اسمـ رضم٥م احلٜمٌغم : ومْمؾ قمٚمؿ اًمًٚمػ قمغم قمٚمؿ اخلٚمػ(

 

وقمٜمدُم٤م و اجلدال رم اًمديـ ، واجلدال رم اًمًٞم٤مؾم٦م ، واجلدال رم اًمٕمٚمقم وأداب ، 

واًمٕمٚمقم وشمٗمًد سمف اًمًٞم٤مؾم٦م  هلذا اًمٜمٗمر ُمـ إدقمٞم٤مء اًمٌٚمٖم٤مء ، يٗمًد سمف اًمديـ ،يتّمدى 

 حزب اًمٗم٘مٝمك و واإلٟم٘م٤ًمم اًمٓم٤مئٗمك ،واًمت اإلهنٞم٤مر اًمٕمٛمراٟمك ،ًمٕمؾ اًم٥ًٌم رم و وأداب ،

وؿمئقن  ا اجلدل اعمٚمٕمقن رم طم٘م٤مئؼ اًمديـ ،هق هذ  ذًمؽ مم٤م أص٤مب إُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ،وهمػم

  . واإلؾمتدٓل اعمّقومؼ اجلدل أسمٕمد ؿمكء قمـ اًمٌح٨م اًمٜمزيف ،اًمدٟمٞم٤م و

 (حمٛمد اًمٖمزامم)ظمٚمؼ اعمًٚمؿ : 

 

 ًٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م :ىم٤مل قمٌداهلل سمـ اعم٤ٌمرك ًم

 اًمتقسم٦م ُمـ اًمٖمٞم٦ٌم أن شمًتٖمٗمرعمـ اهمتٌتف.  
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ُمثؾ ىمقل  وم٘م٤مل ؾمٗمٞم٤من : سمؾ شمًتٖمٗمر مم٤م ىمٚم٧م ومٞمف ، وم٘م٤مل اسمـ اعم٤ٌمرك : ٓ شم١مذوه ُمرشملم.

 اسمـ اعم٤ٌمرك اظمت٤مره اًمِمٞمخ شم٘مل اًمديـ سمـ اًمّمالح اًمِم٤مومٕمل ذم ومت٤مويف.

 ٓسمـ ُمٗمٚمح : ومٞمّمؾ احل٤مؿمدي(هتذي٥م أداب اًمنمقمٞم٦م ) 

 

 َةً و وا ًَمُف قُمدَّ قََمدُّ َٕ  [ ٣6]اًمتقسم٦م:  ًَمْق َأَراُدوا اخْلُُروَج 

وإٟمام سمِمٝمريـ ، هٙمذا اًمٌداي٦م شمٌدو  يٙمقن ىمٌؾ رُمْم٤من سمٞمقم أو سمٞمقُملم :وآؾمتٕمداد ٓ 

ويم٠من رضم٥م صمؿ ؿمٕم٤ٌمن مه٤م آؾمتٕمداد احل٘مٞم٘مل  واوح٦م ُمٜمذ سمداي٦م اخلػم : ؿمٝمر رضم٥م.

 ف ذًمؽ قمـ ي٘ملم.وُمـ ؾمؼم أطمقال اًمًٚمػ وظمؼمه٤م قمر ًمرُمْم٤من.

 )ىمٚم٥م ضمديد عمـ يريد (   

 

 َِّـْ َرْوِح اهلل َٓ شَمْٞم٠َمؾُمقا ُِم  [87]يقؾمػ:  َو

 .وم٢من اًمرضم٤مء : يقضم٥م ًمٚمٕمٌد اًمًٕمك واإلضمتٝم٤مد ومٞمام رضم٤مه 

 .واإلي٤مس : يقضم٥م ًمف اًمتث٤مىمؾ واًمت٤ٌمـم١م

 .وأومم ُم٤م رضم٤م اًمٕم٤ٌمد ومْمؾ اهلل وإطم٤ًمٟمف

 (اًمًٕمدي)
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ظمراوم٦م  ودقمقا قمٜمٙمؿٚمٗمٞم٤ًم . أقمٓمٞمٙمؿ ُمًٚماًم طمٜمٞمٗم٤ًم ؾمٜمٞم٤ًم ؾم: أقمٓمقين ظمتٛم٦م واطمدة سمتجرد 

وهمػمه ُمـ اًمدراؾم٤مت اًمٗمٙمري٦م جمرد  "أصاًل  "وًمٜمجٕمؾ اًم٘مرآن اًمٙمت٥م اًمٗمٙمري٦م اعمقؾمٕم٦م . 

 . "شمٌع  "

 ) اًمٓمريؼ إمم اًم٘مرآن (

  

اًمث٘م٤موم٦م اعمٕم٤مسة ، وم٢من اًمٕمٚمؿ  وُمـ أقمٔمؿ وؾم٤مئؾ اًمدقمقة اًمٞمقم اًمتًٚمح سم٘مدر أؾم٤مس ُمـ    

ٗمتح ؿمٝمٞم٦م اعمتٚم٘مل ًمٚمٖمذاء اًمٜم٤مومع واًمققم٤مء اجلٛمٞمؾ ي،  قمل همذاء ، واًمث٘م٤موم٦م اعمٕم٤مسة وقم٤مءاًمنم

. 

 (اًمًٙمران)إسمراهٞمؿ 

 

  ََـّ اهللََّ هَم٤موماًِل قَمامَّ َيْٕمَٛمُؾ اًمٔم٤َّمعمُِقن ٌَ ًَ َٓ حَتْ  [٣١]إسمراهٞمؿ:  َو

أدر  اًمٔم٤معملم [ :يطمٞم٨م أُمٝمٚمٝمؿ]أ ديد ًمٚمٔم٤معملم ، وشمًٚمٞم٦م ًمٚمٛمٔمٚمقُملمهذا وقمٞمد ؿم 

قمٚمٞمٝمؿ إرزاق وشمريمٝمؿ يت٘مٚمٌقن رم اًمٌال ُمٓمٛمئٜملم ، ومٚمٞمس  رم هذا ُم٤م يدل قمغم طمًـ 

 .طم٤مهلؿ وم٢من اهلل يٛمغم ًمٚمٔم٤مِل ويٛمٝمٚمف ًمٞمزداد إصمام طمتك إذا أظمذه ِل يٗمٚمتف

 )اًمًٕمدى(
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أو ُمٕمرو٤م قمـ سمٕمض ُمٕم٤مين اًم٘مرآن ،  يمٚمام رأي اإلٟم٤ًمن ٟمٗمًف ُمٕمرو٤م قمـ شمدسمر اًم٘مرآن ،

ؾَْمَٛمَٕمُٝمْؿ  زم : صمؿ شمذيمر ىمقًمف شمٕم٤م َٕ ا  جيػ ري٘مف ُمـ  [١٤]إٟمٗم٤مل: َوًَمْق قَمٚمَِؿ اهللَُّ ومِٞمِٝمْؿ ظَمػْمً

 .اهلٚمع ٓ حم٤مًم٦م 

 (اًم٘مرآن زمإيؼ اًمٓمر)

 

أن ُمـ ىمرت قمٞمٜمف سم٤مًمؾ ؾمٌح٤مٟمف ىمرت سمف يمؾ قملم ، وأٟمس سمف يمؾ وأقمٚمؿ ي٤م أظمل 

، وؿمٝمد سمف  ُمًتقطمش ، وـم٤مب سمف يمؾ ظمٌٞم٨م ، وومرح سمف يمؾ طمزيـ ، و آُمـ سمف يمؾ ظم٤مئػ

 يمؾ هم٤مئ٥م ، وذيمرت رؤيتف سم٤مهلل ، وُمـ اؿمت٤مق إمم اهلل اؿمت٤مىم٧م إًمٞمف مجٞمع إؿمٞم٤مء .

 اًمرمحـ(ُمقارد اًمٔمٛمآن ذم حم٦ٌم ) 

 

ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ ُمٝمام اومؽموٜم٤م قمدم شم٠مصمره سم٤مإلؿمٙم٤مٓت واًمِمٌٝم٤مت ، وم٢مٟمف ٓ يٜمٗمؽ قمـ 

٤مدرا قمغم إمم ُمٕمروم٦م اًمؼماهلم وصح٦م إصقل يمل يٙمقن ىم -ذم فمؾ ذًمؽ  -اطمتٞم٤مضمف 

اًمٚمٝمؿ إٓ إن أراد أن يٕمتزل اًمٜم٤مس  -اجلقاب قمام يرد قمٚمٞمف ُمـ اقمؽماو٤مت واؾمتِمٙم٤مٓت 

 ويٌتٕمد قمام يِمٖمٚمٝمؿ !

ومم٤م حي٘مؼ هذا اًمٖمرض دون إؿمٙم٤مل : اًمٕمٜم٤مي٦م سمت٘مديؿ ُمداظمؾ ًمٚمٕمٚمقم ىمٌؾ  اًمٌدء 

سم٤مًمنموح ، وشمْمٛمـ هذه اعمداظمؾ أدًم٦م قم٤مُم٦م شمث٧ٌم صح٦م أصقل اًمٕمٚمؿ اعم٘مّمقد سم٤مًمدرس ، 

 ٥م آقمتٜم٤مء سمف ، وُم٤م أصم٤مر اعمؽمشم٦ٌم قمغم شمريمف واؾمتٌٕم٤مده وآؾمتٖمٜم٤مء قمٜمف .وؾمٌ

 ) ؾم٤مسمٖم٤مت : اًمِمٞمخ أمحد اًمًٞمد (     
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َٗمَٝم٤مَء َأُْمَقاًَمُٙمُؿ وىمقل اهلل شمٕم٤ممم   ًُّ َٓ شُم١ْمشُمقا اًم  [5]اًمٜم٤ًمء:  َو

شمٜمٌٞمف قمغم أن طمٗمظ اًمٕمٚمؿ ممـ يٗمًده وييه أومم ، وًمٞمس اًمٔمٚمؿ ذم إقمٓم٤مء همػم 

 عمًتحؼ سم٠مىمؾ ُمـ اًمٔمٚمؿ ذم ُمٜمع اعمًتحؼا

 يمام ىمٞمؾ :

 ومٛمـ ُمٜمح اجلٝم٤مل قمٚمام أو٤مقمف ::: وُمـ ُمٜمع اعمًتقضمٌلم وم٘مد فمٚمؿ .

 )أسمق طم٤مُمد اًمٖمزازم (

 

 يٜمٌٖمك أن يٜم٘مٓمع قمـ صمقاسم٧م اًمٕمٛمؾ اًمٞمقُمٞم٦م ، واًمتكٓ ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ ُمٝمام همٚمٌتف ٟمٗمًف 

م ذيمر ، واًمدقم٤مء، وشمذايمر يمالواًمّمالة، واًم اًم٘مرآن ،هك سمٛمث٤مسم٦م زاده اًمروطمك ، أقمٜمك : 

ف ، وشمرسمٞم٦م اًمٜمٗمس قمغم ُمٙم٤مرم وؾمػمشمف وؾمػمة أصح٤مسم - صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌك 

 ق.إظمال

 ( أمحد ؾم٤مِل :اًمًٌؾ اعمروٞم٦م )

 

واإلؿمٙم٤مٓت اعمث٤مرة طمقل اًمًٜم٦م هك إيمثر طمْمقرا ُمٜمٌلم هذه إسمقاب ، ويٕمقد 

ؿمٙم٤مٓت ذم سم٤مب اًمًٜم٦م وم٢من ًمديف إؿمٙم٤مٓت ُمـ قمٜمده إ - ذم اًمٖم٤مًم٥م -همػمه٤م إًمٞمٝم٤م ، ودمد 
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ذم أسمقاب يمثػمة أظمرى ، يم٤محلدود ، وأظم٤ٌمر اًمٖمٞم٥م ، واعمٕمجزات ، وقمذاب اًم٘مؼم ، وٟمحق 

 ذًمؽ.

وُمـ وٌط سم٤مب طمجٞم٦م اًمًٜم٦م وأشم٘مـ اًمرد قمغم اإلؿمٙم٤مٓت اعمث٤مرة طمقهل٤م ، صمؿ وٌط 

ظمذ سمٛمج٤مُمع اًمردود سم٤مب اًمٕمالىم٦م سملم اًمٕم٘مؾ واًمٜم٘مؾ ، وسملم اًمٕمٚمؿ اًمتجريٌل واًمٜم٘مؾ ، وم٘مد أ

 قمغم اًمٜم٦ًٌم اًمٙمؼمى ُمـ اًمِمٌٝم٤مت اعمث٤مرة طمقل اًمثقاسم٧م اًمنمقمٞم٦م.

 )ؾم٤مسمٖم٤مت : أمحد اًمًٞمد(

 

 .ي٠ميت سمٛمٕمٜمك اًمتٝمٛم٦م  -أي ذم اًم٘مرآن-وم٤مًمٔمـ 

 .وي٠ميت سمٛمٕمٜمك رضمح٤من اًمٌمء

 وي٠ميت سمٛمٕمـ اًمٞم٘ملم.

 )اًمِمٞمخ اسمـ قمثٞمٛملم( 

 

 ِـ ي  [١56]اًمٌ٘مرة:  َٓ إيِْمَراَه ذِم اًمدِّ

 دائف اجلزي٦م ورو٤مه سمحٙمؿ اإلؾمالم إيمراه ذم اًمديـ ٕطمد ممـ طمؾ ىمٌقل اجلزي٦م ُمٜمف سم٠مٓ 

 )اإلُم٤مم اًمٓمؼمي( 
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ُم٤م ـمٚم٥م أطمٌد ؿمٞمئ٤ًم سمّمدٍق إٓ ٟم٤مًمف وم٢من ِل يٜمٚمُف يمٚمَّف ٟم٤مل  ": - رمحف اهلل -ىم٤مل اجلٜمٞمد 

 ."سمٕمْمف 

ًمذٟمقب ومتٌ٘مك إٟمؽ ىمد أوشمٞم٧م قمٚمام ، ومال شمٓمٗمئـ ٟمقر قمٚمٛمؽ سمٔمٚمٛم٦م ايمت٥م رضمؾ إمم أخ ًمف : 

 ذم اًمٔمٚمٛم٦م يقم يًٕمك أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم ٟمقر قمٚمٛمٝمؿ.

 )إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ(  

 

 .وُمـ ٓ يٙمٗمف ومال يمٗم٤مه اهللِل يٖمٜمف اًم٘مرآن ومال أهمٜم٤مه اهلل ،  ومٛمـ

 )اًمًٕمدي(

 

وـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ احلؼ هق ُمـ ي٠مٟمس سم٤مًمٌح٨م )ذم( اًمٕمٚمؿ أؿمد ُمـ أٟمًف سم٤محلدي٨م )قمـ( 

ٓمٚم٥م إٟمام هؿ ـمالب طمدي٨م قمـ اًمٕمٚمؿ ٓ ـمالب سمح٨م ومٞمف اًمٕمٚمؿ ، ويمثػم ُمـ اعمتتًٌلم ًمٚم

.! 

 ُمِم٤مري اًمِمثري( -)ارشمٞم٤مض اًمٕمٚمقم  

 

ُمـ أؿمد ُم٤م ي٘مٓمع قمغم ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ ـمريؼ حتّمٞمٚمف هق اإليٖم٤مل ذم اًمٌح٨م قمـ إضم٤مسم٦م 

ًم١ًمال اًمقؾم٤مئؾ ، وم٢مي٤مك وإي٤مه ، وهم٤مًم٥م ُمـ رأيتٝمؿ ُمـ أؿمداء ـمالب اًمٕمٚمؿ ؾم٤مروا ذم 
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قمغم ٟمحق ُم٤م حتقيف اخلٓمط اعمٜمٝمجٞم٦م اًمتل ازدمح٧م هب٤م يمت٥م  ـمٚمٌٝمؿ سمال ُمٜمٝم٩م ذم اًمؽمىمل

 اعمٕم٤مسيـ واعمقاىمع اًمِمٌٙمٞم٦م ، وإٟمام ِل أىمؾ ) يمؾ ُمـ رأي٧م( ختٗمٞمٗم٤م ًمٚمدهِم٦م !

وًمٞمس ُمٕمٜمك ذًمؽ أهنؿ ؾم٤مروا ُمتخٓمٌٓملم ، ًمٙمٜمٝمؿ ِل يًػموا وومؼ سمرٟم٤مُم٩م ُمٕمٚم٥م ُم٘مدم 

وقمٌدوا ـمريؼ  ُمـ همػمهؿ ، سمؾ ٟمٔمروا ذم طم٘مٞم٘م٦م اًمٕمٚمؿ ، وقمٜمقا سمٛمحٙمؿ اًمقؾم٤مئؾ ،

حتّمٞمٚمٝمؿ سمام ٓ يتامٟمع ُمع فمروومٝمؿ وـم٤ٌمقمٝمؿ وىمدراهتؿ ، دون إهمراق ذم ؾم١مال اًمقؾم٤مئؾ 

 وهدر ًمٚمزُم٤من سم٤مًمٌح٨م ذم ذيقًمف وُمتٕمٚم٘م٤مشمف.

أُم٤م ُمـ سف زهرة ـمٚمٌف ذم ُمالطم٘م٦م ؾم١مال اًمقؾم٤مئؾ ، ومٝمق سمذًمؽ إٟمام يًػم ٟمحق 

 ئ٤م !.هاب ُمـ اًمٕمٚمؿ ئمـ ومٞمف طمٞم٤مة ًمٓمٚمٌف ، طمتك إذا ضم٤مءه ِل جيده ؿمٞم

 ُمِم٤مري اًمِمثري  ( -)ارشمٞم٤مض اًمٕمٚمقم  

 

إذ هل أصٚمٝم٤م وأطمٙم٤مم قب أهؿ ُمـ ُمٕمروم٦م أطمٙم٤مم اجلقارح : ومٛمٕمروم٦م أطمٙم٤مم اًم٘مٚم

 .اجلقارح ُمتٗمرقم٦م قمٚمٞمٝم٤م

 )اسمـ اًم٘مٞمؿ (

 

 .ومح٤مل اًمٕمٌد ذم اًم٘مؼم يمح٤مل اًم٘مٚم٥م ذم اًمّمدر ٟمٕمٞمام وقمذاسم٤م وؾمجٜم٤م و اٟمٓمالىم٤م 

 ) اسمـ اًم٘مٞمؿ (
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رائتف وطمٗمٔمف وهمِمٞم٤مٟمف جم٤مًمس اًمٕمٚمؿ أول ـمٚمٌف يٓمٚم٥م حتّمٞمؾ ُم٤مدة وـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ ذم ىم

اًمٕمٚمؿ ، شمّمقرا وشمّمدي٘م٤م ،ومٝمق ذم يمؾ قمٚمؿ يًٕمك اسمتداءا ذم شمٚم٘مٗمؾ ُمقاده وحتّمٞمؾ ُم٤ًمئٚمف 

 ودٓئٚمف ..

هذه ُمرطمٚم٦م أومم ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ، وهلذه اعمرطمٚم٦م ُمٚمٙم٤مت إذا طمّمٚمٝم٤م وراض ٟمٗمًف هب٤م 

٤م قمـ صالسمتٝم٤م قمقادى إي٤مم ، وُمـ أظمّمٝم٤م : ىمقة يم٤مٟم٧م أرض سمٜم٤مئف اًمٕمٚمٛمل صٚم٦ٌم ٓ شمزيٚمٝم

 احلٗمظ ، وطمًـ اًمٗمٝمؿ ، وهقم٦م اًمتّمقر وؾمالُمتف.

شمٕم٘مٌٝم٤م ُمرطمٚم٦م يٕمٜمك ومٞمٝم٤م سمدرس ُم٤م مجٕمف ، صمؿ يٜمٓمٚمؼ إمم ُم٤م وراء ذاك اعمجٛمقع ُمالطم٘م٤م 

شمتخٚمؼ سم٘مٞم٦م اعم٤ًمئؾ واًمدٓئؾ سمح٤مؾم٦م ُمتجددة دمٛمع وشم٘مقم وشمًتثٛمر ، وه٤م هٜم٤م ُمٚمٙم٤مت 

ُمـ أظمّمٝم٤م : اًمتحٚمٞمؾ ، ٓم٤مًم٥م وضمد ذم حتّمٞمٚمٝم٤م ورقم٤ميتٝم٤م . تٗم٧م إًمٞمٝم٤م اًمُمتك ُم٤م اًم وشمٜمٛمق

 واًمؽميمٞم٥م ، واعم٘م٤مرٟم٦م ، واًمت٘مقيؿ.

صمؿ شم٠ميت ُمـ سمٕمد ذًمؽ ُمرطمٚم٦م اإلٟمت٤مج سمٛمٚمٙم٤مهت٤م ُمـ طملم اإلسم٤مٟم٦م قمـ اًمٕمٚمؿ ، وضمقدة 

 شمّمقيره ، ووم٘مف شمٕمٚمٞمٛمف ، وإشم٘م٤من يمت٤مسمتف وشمدويٜمف.

 ُمِم٤مري اًمِمثري( -)ارشمٞم٤مض اًمٕمٚمقم 

 

سمٓمقل اعمّم٤مطم٦ٌم ، ومٙمٚمام ازدادت صح٦ٌم ٓ شمٔمٝمر إٓ رآن  يمت٤مب قمزيز ًمف اهار واًم٘م

 اعمرء ُمع اًم٘مرآن = ازداد ُمٕمروم٦م سم٠مهاره ، وآي٤مشمف وسمٞمٜم٤مشمف.

 (اًم٘مرآنمم إ)اعمِمقق 
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 اـمٚم٥م ىمٚمٌؽ ذم صمالشم٦م ُمقاـمـ :

 . قمٜمد ؾمامع اًم٘مرآن -

 .وذم جم٤مًمس اًمذيمر -

 .وذم أوىم٤مت اخلٚمقة -

 ن يٛمـ قمٚمٞمؽ سم٘مٚم٥م وم٢مٟمف ٓ ىمٚم٥م ًمؽ .، ومًؾ اهلل أوم٢من ِل دمده ذم هذه اعمقاـمـ 

 (اسمـ اًم٘مٞمؿ)

 

 اًمٕم٤مِل يٌٚمغ ذم اًمٕمٚمؿ سمح٥ًم قمِم٘مف ًمف !

 (اسمـ شمٞمٛمٞم٦م)

 

واًمقاىمع يدًمٜم٤م قمغم أن ؾم١مال اًمقؾم٤مئؾ يٛمثؾ ضمقهر سمراُم٩م يمثػم ُمـ اًمٓمالب ، وص٤مر  "

ٜم٤مـمٞمس اًمٜمٔمر ذم ُمتلم اًمٕمٚمؿ هق اًمقاىمع ذم هقاُمش اًمتحّمٞمؾ ، ودًمٞمؾ ذًمؽ أٟمؽ شمرى ُمٖم

ىمراءاهتؿ ًمٞمس شمٚمؽ اًمٕمٜم٤مويـ اًمتل شمٕم٤مًم٩م صٚم٥م اًمٕمٚمؿ وشمٌح٨م ُم٘م٤مصده ، سمؾ ُمٖمٜم٤مـمٞمًٝم٤م 

 "شمٚمؽ إًمٗم٤مظ اًمرٟم٤مٟم٦م اًم٤ٌمطمث٦م ذم ـمرائؼ اًمتحّمٞمؾ وشم٘مٜمٞم٤مت اًمتٚم٘مل 

 ُمِم٤مري اًمِمثري( :رشمٞم٤مض اًمٕمٚمقم ا  )
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 وًمق يٕمٚمؿ ـمالب اًمٕمٚمؿ ُم٤م ذم اهلٛمقم اًمٕمٚمٛمٞم٦م واعمِم٤مق اعمٕمرومٞم٦م صمؿ ِل جيدوا إٓ أن

أن  - شمٕم٤ممم – يًتٝمٛمقا قمٚمٞمٝم٤م ٓؾمتٝمٛمقا ، وٕشمقه٤م وًمق طمٌقا ، وًمْمج٧م ىمٚمقهبؿ إمم اهلل

 يٙمرُمٝمؿ سم٤معمزيد ُمٜمٝم٤م.

 اهلٛمقم ُم٘مدُم٤مت  ذم أطمٞم٤من يمثػمة ًمٜمٕمؿ خمٌقءة(  )

 ُمِم٤مري اًمِمثري( :)ارشمٞم٤مض اًمٕمٚمقم 

 

ويمام أن شم٘مٓمع اًمتحّمٞمؾ يٛمٜمع اهلؿ ُمـ آٟمجامع ومٙمذا شمٜم٘مؾ اًمتحّمٞمؾ ُمـ يمت٤مب ٔظمر 

يِمت٧م اهلؿ وينمد اًمٕمٚمؿ ، ويمذا  -إن ِل يٙمـ سم٤مقمثف إٓ اعمٚمؾ وإظمقاٟمف -ىمٌؾ اؾمتتامم إول 

 اًم٘مقل ذم اًمتٜم٘مؾ سملم اعمٕمٚمٛملم واًمٗمٜمقن واًمقؾم٤مئؾ.

 ُمِم٤مري اًمِمثري ( :ارشمٞم٤مض اًمٕمٚمقم  ) 

 

ُمٞم٦م ٓهتامم سمف واًمت٤ميمٞمد قمٚمٞمف رم دراؾم٦م اًمٗمرق اإلسٓوم٢من إؾم٤مس اعمٜمٝمجك اًمذى يٜمٌٖمك  ا

ًم٥ًٌم آؾم٤مس رم خم٤مًمٗم٦م شمٚمؽ اًمٗمرق ًمٚمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م إٟمام يرضمع إمم ؿمٌٝم٤مت قم٘مٚمٞم٦م هق أن ا

ت اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م ، صمؿ ٟمٔمروا إمم اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م سمٕمد ٓٓؾمٚمٛمقا هب٤م ىمٌؾ اًمٜمٔمر رم د

هلؿ رم ُمقىمٗمٝمؿ ُمـ اًمٜمّمقص ٓذًمؽ وومنوه٤م سمام يقاومؼ شمٚمؽ اًمِمٌٝم٤مت ، وهبذا يٙمقن ض

ٚمؽ اًمٜمّمقص  واقمتٛمدوا قمغم ؿمٌٝم٤مت قم٘مٚمٞم٦م زقمٛمقا ت شمٓٓاًمنمقمٞم٦م ُمْم٤مقمٗم٤م ، طمٞم٨م شمريمقا د

ت اًمٜمّمقص سمٕمد ٓٓت اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م ُمٕمٝم٤م ، صمؿ قم٤مدوا قمغم دٓٓيٛمٙمـ اقمت٤ٌمر دٓ اٟمف 
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ؾمتِمٝم٤مد سم٤معمتِم٤مسمف ُمٜمٝم٤م قمغم ُم٤م ٓذًمؽ سم٤مًمت٠مويؾ ودقمقى أهن٤م ُمٕم٤مرو٦م عم٤م هق ُمٕمٚمقم سم٤مًميورة ، وا

 ادقمقه ُمـ اعمٕم٤مٟمك اًم٤ٌمـمٚم٦م.

 ًمٗم٧م ومٞمف شمٚمؽ اًمٗمرق ُم٤م قمٚمٞمف أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م.وهذه ىم٤مقمدة قم٤مُم٦م رم يمؾ ُم٤م ظم٤م

 )قمٌد اهلل اًم٘مرٟمك : اخلالف اًمٕم٘مدى رم سم٤مب اًم٘مدر ( 

 

 واًم٘مرآن إٟمام حتداهؿ عم٤مىم٤مًمقا : إٟمف اومؽماه ، وِل يتحدهؿ سمف اسمتداءا .

 (اسمـ شمٞمٛمٞم٦م)

 

جيٛمع أطمد أشمك سم٤معمٕمجزات ، ومجع ُمـ أي٤مت ُم٤مِل  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -إن ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد 

 ُمـ إٟمٌٞم٤مء ىمٌٚمف ، وِل يٕمط أطمد ُمثٚمف ، ومٙم٤من ًمذًمؽ أووحٝمؿ دًٓم٦م ، وأوؾمٕمٝمؿ رؾم٤مًم٦م.

 (اًم٘مرـمٌل )

 

ىم٤مل احلٛمٞمدي وهق شمٚمٛمٞمذ اًمِم٤مومٕمل : صح٧ٌم اًمِم٤مومٕمل ُمـ ُمٙم٦م إمم ُمٍم ، ومٙمٜم٧م أؾمتٗمٞمد 

 ُمٜمف اعم٤ًمئؾ ويم٤من يًتٗمٞمد ُمٜمل احلدي٨م .

أقمٚمؿ سم٤محلدي٨م ُمٜمل ، وم٢مذا صح قمٜمديمؿ أٟمتؿ محد سمـ طمٜمٌؾ : ىم٤مل ًمٜم٤م اًمِم٤مومٕمل : وىم٤مل أ

 احلدي٨م وم٘مقًمقا ًمٜم٤م طمتك آظمذ سمف.

 )اًمٜمٝم٩م إؾمٛمك : حمٛمد اًمٜمجدي (
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ٌَُٚمٜم٤َمىم٤مل شمٕم٤ممم :  ـَ ضَم٤مَهُدوا ومِٞمٜم٤َم ًَمٜمَْٝمِدَيٜمَُّٝمْؿ ؾُم ِذي  [ 69]اًمٕمٜمٙمٌقت:  َواًمَّ

 أن ُمـ ضمد واضمتٝمد ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ اًمنمقمل وم٢مٟمف حيّمؾ ًمف ُمـ اهلداي٦م واعمٕمقٟم٦م قمكم

حتّمٞمؾ ُمٓمٚمقسمف أُمقر إهلٞم٦م ظم٤مرضم٦م قمـ ُمدرك إضمتٝم٤مده وشمٞمن ًمف أُمر اًمٕمٚمؿ ، وم٢من ـمٚم٥م 

ذي ٓ ي٘مقم سمف إٓ اًمٕمٚمؿ اًمنمقمل ُمـ اجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل سمؾ هق أطمد ٟمققمل اجلٝم٤مد اًم

واجلٝم٤مد قمكم شمٕمٚمٞمؿ أُمقر ًمٚم٤ًمن ًمٚمٙمٗم٤مر واعمٜم٤موم٘ملم ، وهق اجلٝم٤مد سم٤مًم٘مقل واظمقاص اخلٚمؼ ، 

 . اعمخ٤مًمٗملم ًمٚمحؼ وًمق يم٤مٟمق ُمًٚمٛملماًمديـ وقمكم رد ٟمزاع 

 (اًمًٕمدي)

 

سمؾ هؾ ُمـ اعمٕم٘مقل أن يٙمقن اًم٘مرآن اًمذي أىمًؿ اهلل سمف، ومتدح سم٤مًمتٙمٚمؿ سمف، وضمٕمٚمف 

صغم اهلل  -أقمٔمؿ اًمٙمت٥م اًمًاموي٦م اًمتل أٟمزهل٤م ؾمٌح٤مٟمف، وظمص سمف أومْمؾ اًمٌنمي٦م حمٛمدًا 

٘مقل أن شمٙمقن يمؾ ، وضمٕمؾ طمٗمظ أًمٗم٤مفمف ظم٤مصٞم٦م أهؾ اًمٕمٚمؿ، هؾ ُمـ اعمٕم - قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

 قن يمت٤مسم٤ًم اقمتٞم٤مدي٤ًم ذم طمٞم٤مشمٜم٤م؟!هذه اخلّم٤مئص واًمنمف واًمٕمٔمٛم٦م ًمٚم٘مرآن ويٙم

 (اًم٘مرآن)اًمٓمريؼ إمم 

 

إن اًمدراؾم٦م اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م أو قمـ ـمريؼ اعمِم٤ميخ إٟمام شمٗمتح أسمقاسم٤م ًمٚمٕمٚمؿ ُمنمقم٦م ، سمٞمٜمام اًم٘مراءة 

 تك شمًتٙمٛمؾ وشمٌٜمك اًمِمخص سمٕمد ذًمؽ  .اجل٤مدة هك اًم

 )ىمراءة اًم٘مراءة (
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ويٜمٌٖمك أن يًتّمح٥م دومؽما قمغم يمؾ طم٤مل ًمٞمٓم٤مًمٕمف ، ىمٞمؾ : ُمـ ِل يٙمـ ًمف ىم٤مل اًمزرٟمقضمك : 

  رم يمٛمف ِل شمث٧ٌم احلٙمٛم٦م رم ىمٚمٌف .دومؽم

 )ىمراءة اًم٘مراءة ( 

 

 - شمٕم٤ممم –اهلل  ومٛمـ أراد اهلل سمف ظمػما : ومتح ًمف سم٤مب اًمذل وآٟمٙم٤ًمر ، ودوام اًمٚمج٠م إمم

واإلومت٘م٤مر إًمٞمف ، ورؤي٦م قمٞمقب ٟمٗمًف وضمٝمٚمٝم٤م وفمٚمٛمٝم٤م وقمدواهن٤م ، وُمِم٤مهدة ومْمؾ رسمف 

 وإطم٤ًمٟمف ، ورمحتف ، وضمقده ، وسمره ، وهمٜم٤مه ، ومحده.

سملم هذيـ اجلٜم٤مطملم ، ٓ يٛمٙمٜمف أن يًػم إٓ هبام ،  - شمٕم٤ممم –وم٤مًمٕم٤مرف ؾم٤مئر إمم اهلل 

 ي وم٘مد أطمد ضمٜم٤مطمٞمف.ومٛمتك وم٤مشمف واطمد ُمٜمٝمام ، ومٝمق يم٤مًمٓمػم اًمذ

 )اًمقاسمؾ اًمّمٞم٥م : اسمـ اًم٘مٞمؿ(

 

ـْ  ":  - صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ىم٤مل اًمٜمٌل  َٛمُع يِب َأطَمٌد ُِم ًْ َٓ َي ٍد سمَِٞمِدِه،  ِذي َٟمْٗمُس حُمَٛمَّ َواًمَّ

ِذي ُأْرؾِمْٚم٧ُم سمِفِ  ـْ سم٤ِمًمَّ ْ ُي١ْمُِم ، صُمؿَّ َيُٛمقُت َوَِل ايِنٌّ َٓ َٟمٍْمَ ، َو ٦ِم هَيُقِديٌّ ُُمَّ ْٕ ـْ َهِذِه ا َّٓ يَم٤مَن ُِم ، إِ

 (١٣٠)ُمًٚمؿ : "َأْصَح٤مِب اًمٜم٤َّمِر 

صغم  -واحلدي٨م سيح ذم أن ُمـ ؾمٛمع سم٤مًمٜمٌل ":  - رمحف اهلل -ىم٤مل اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين 

وُم٤م أرؾمؾ سمف سمٚمٖمف ذًمؽ قمغم اًمقضمف اًمذي أٟمزل اهلل قمٚمٞمف صمؿ ِل ي١مُمـ سمف أن  - اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

 ."أو ٟمٍماين أو جمقد أو ٓ ديٜمل  ُمّمػمه إمم اًمٜم٤مر ٓ ومرق ذم ذًمؽ سملم هيقدي

 (١٣٩ص ٩)ؾمٚمًٚم٦م إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م ج
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ومال يٙمقن سمٛمجرد اإلىمالع قمـ طم٘مٞم٘م٦م اًمتقسم٦م :  -رمحف اهلل  -٘مٞمؿ ٟمٙمت٦م دىمٞم٘م٦م ٓسمـ اًم

 . سمف واًمٕمزم واًمٜمدم شم٤مئ٤ٌم طمتك يقضمد ُمٜمف اًمٕمزم اجل٤مزم قمغم ومٕمؾ اعم٠مُمقر واإلشمٞم٤من

، ومٝمك سم٤مًمتزام ومٕمؾ ُم٤م حي٥م وشمرك ُم٤م يٙمره  - شمٕم٤ممم -اًمرضمقع إمم اهلل وم٢من طم٘مٞم٘م٦م اًمتقسم٦م 

 رضمقع ُمـ ُمٙمروه  إمم حمٌقب.

 )ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم( 

 

سمٕمض اًمِم٤ٌمب اعمتٓمٚمع ًمٚمث٘م٤موم٦م اًمٞمقم يتقهؿ أٟمف يٕمٞمش اٟمٗمت٤مطم٤م ودمديدا سملم جمٛمققم٦م ُمـ 

اعمٜمٖمٚم٘ملم ، وٓ يٕمٚمؿ أٟمف وحٞم٦م عم١ماُمرة ؾمٞم٤مؾمٞم٦م يمؼمى شمًتٝمدف ُمـ ظمالل ٟمقاومذ خمتٚمٗم٦م 

 ة شمرُمٞمؿ اإلؾمالم ًمٞمٜمًجؿ ُمع ُمّم٤مًمح اًمالقمٌلم اًمٙم٤ٌمر ، سم٤مقمت٤ٌمر صم٘م٤موم٦م اًمٖم٤مًم٥م.إقم٤مد

وأـمرف ُم٤م ذم إُمر : أن سمٕمض ه١مٓء اًمِم٤ٌمب يٜمٕمل قمغم قمٚمامء ودقم٤مة أهؾ اًمًٜم٦م 

وٕمػ اًمققمل اًمًٞم٤مد ، وٓ يٕمٚمؿ أٟمف هق اًمذي يدار سمخٞمقط اًمًٞم٤مؾم٦م ُمـ سمٕمٞمد ، ويٓمٌخ 

 ذم ىمدر اهلٞمٛمٜم٦م اًمٖمرسمٞم٦م وهق ٓ يدري .

 ) ؾمٚمٓم٦م اًمث٘م٤موم٦م اًمٖم٤مًم٦ٌم : إسمراهٞمؿ اًمًٙمران(

 

يٖم٤مًمقن ذم ُمٗمٝمقم اًمٓم٤مقم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م ومقق اًم٘مدر اًمنمقمل  ومْمح٤مي٤م )آؾمتٌداد اًمًٞم٤مد(

اعم٠مُمقر سمف، ويٜمٗمرون ُمـ آطمت٤ًمب اًمقٓئل ، ويٛمٞمٚمقن ًمٚمتٗمٝمؿ اًمنمقمل ًمٙمؾ أُمر ؾمٚمٓم٤مين 

شمًقيغ أواُمراعمًتٌد طمتك ، ويٌحثقن ذم اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م أو اًمؽماث اإلؾمالُمل ًمتؼمير و
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ًمق يم٤من سمٜمقع ُمـ اًمتٓمقيع ، ويتحدصمقن قمـ اعمًتٌد سمٕم٤ٌمرات آٟمٌٝم٤مر واًمتٗمخٞمؿ ؟ ويمؾ 

 ز( أُم٤مم ٟمٗمقذ اعمًتٌد اًمًٞم٤مد.ذًمؽ ٟمتٞمج٦م  )اهنٞم٤مرهؿ اًمٜمٗم

 : اسمراهٞمؿ اًمًٙمران( ٤١8موم٦م اًمٖم٤مًم٦ٌمص ؾمٚمٓم٦م اًمث٘م)

 

قن ًمتٓمقيع اًمٜمّمقص واًمؽماث ًمق ىمٚم٧م هلؿ : أٟمتؿ متٞمٚم ودمد وح٤مي٤م )اعمًتٌد اًمًٞم٤مد(

ٕواُمر اعمًتٌد اًمًٞم٤مد : ًمٖمْمٌقا قمٚمٞمؽ ، ورأوك ضم٤مئرا فم٤معم٤م ذم احلٙمؿ واًمت٘مٞمٞمؿ ، 

 ويرددون ًمؽ سم٠مهنؿ ًمدهيؿ ٟمّمقص وهؿ أىمرب إمم اًمنميٕم٦م ُمٜمؽ .

 إسمراهٞمؿ اًمًٙمران( ث٘م٤موم٦م اًمٖم٤مًم٦ٌم :ؾمٚمٓم٦م اًم)

 

قن اعمٕم٤مٟمك اإليامٟمٞم٦م ٟمّمٞمحتك أن يٙمثر اعمرء ُمـ ىمراءة يمت٥م اًمرىم٤مئؼ سم٤مؾمتٛمرار ًمتٙم

 وطم٘م٤مئؼ اإليامن طم٤مضة ًمديف قمغم اًمدوام .

 /هِم٤مم قمٌداجلقاد اًمزهػمى (د )     

 

٣م ذًمؽ ك اعمٕمتؼم ذم اًمٕمدل هق أن يًتقرم يمؾ أطمد طم٘مف وُم٤م يًتح٘مف ؾمقاء اىمتوم٤معمٕمٜم

 أن يت٤ًموى ُمع همػمه أو ٓ.

 )ؾمٚمٓم٤من اًمٕمٛمػمي (
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 -ي٤م سمٜمل  -هذا اًمذي رأيتف ي٘مقل ٓسمٜمف :  -ظمٚمٞمٗم٦م اعمًٚمٛملم  -ؾمٚمٞمامن سمـ قمٌداعمٚمؽ 

ووارث ص٤مطم٥م اًمٗمتٞم٤م ذم اعمًجد احلرام . ورأي٧م ذًمٜم٤م سملم يديف هق قمٓم٤مء سمـ أيب رسم٤مح 

 ٤ٌمس ذم هذا اعمٜمّم٥م اًمٙمٌػم .قمٌداهلل سمـ قم

 صمؿ أردف ي٘مقل :

 ي٤م سمٜمل شمٕمٚمٛمقا اًمٕمٚمؿ .

 وم٤ٌمًمٕمٚمؿ ينمف اًمقوٞمع .

 ويٜمٌف اخل٤مُمؾ .

 ٚمقك.ويٕمٚمق إرىم٤مء قمغم ُمراشم٥م اعم

 ٞم٤مة اًمت٤مسمٕملم : قمٌداًمرمحـ اًم٤ٌمؿم٤م(صقر ُمـ طم) 

 

ت اًمٗمرق ٓم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رم اقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦م وٟم٘مد ُم٘م٤مٓوشمٕمتؼم رؾم٤مئؾ ؿمٞمخ اإلس

طمٚم٘م٦م وصؾ ُمٝمٛم٦م  -صمٜمك قمنم جمٚمدا إومم ُمـ جمٛمقع ومت٤مويفٓواًمتك اؾمتٖمرىم٧م ا -اًمْم٤مًم٦م 

ـ ؾمٌ٘مف ُمـ اًمًٚمػ رم ذًمؽ ص٦م يمت٤مسم٤مت ُمٓرم شمدويـ اقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦م ، إذ إٟمف ىمد مجع خ

 ، وقمٜمف أظمذ قم٤مُم٦م ُمـ يمت٥م رم اقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦م ُمـ سمٕمده .

 إسمراهٞمؿ ( حمٛمد يني اهلداي٦م : د/ ـمريؼ)
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 ، وًم٘مد هت٧م زُمٜم٤م ـمقيال ذم ـمريؼ اًمٌح٨م قمـ احلؼ ذم اًمِم٠من اًمدقمقي قمكم اًمٕمٛمقم

 طمتل ُمـ اهلل سم٤مهلدى ، وًم٘مد وضمدت اهلدى يمؾ اهلدى ذم يمت٤مب اهلل .

 (إٟمّم٤مري )ومريد

 

وشمدرك أن اعمتٙمٚمؿ  ، وُمتٚم٘مٞم٦م ًمرؾم٤مٓشمف ومٕمٜمدُم٤م شمدظمؾ اًم٘مٚمقب قم٤مِل اًم٘مرآن شم٤مًمٞم٦م ٔي٤مشمف ،

ُمِم٤مهدات ُمـ  شمٜمٌٝمر هبذه احل٘مٞم٘م٦م اًمٙمؼمي وشمٜمٗمتح ًمٌّم٤مئره٤م أسمقاب اًم٘مرآن سمف إٟمام هق اهلل ،

إِنَّ   الًمفهتٌٝم٤م ُمٕمروم٦م رومٞمٕم٦م سم٤مهلل !ومال متٚمؽ آٟمئذ إٓ اًمًجقد ظم٤موٕم٦م سملم يديف ضمؾ ضم ٟمقر ،

ًدا  وَن ًمأِْلَْذىَم٤مِن ؾُمجَّ ٌْٚمِِف إَِذا ُيْتغَم قَمَٚمْٞمِٝمْؿ ََيِرُّ ـْ ىَم ـَ ُأوشُمقا اًْمِٕمْٚمَؿ ُِم ِذي  [ ٩٠7]اإلهاء:  اًمَّ

 (إٟمّم٤مري)ومريد 

 

 ج٦م قمغم اًمقاىمع ذم اًمٙمٗمروم٤مئدة طمقل ذوط إىم٤مُم٦م احل

س ومٞمٝم٤م شم٘مٓمع يمؾ ؿمٌٝم٦م يِمؽمط ذم احلج٦م أن شمٙمقن ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ، واوح٦م ، ٓ ًمٌ "

 "قمٜمد اًمرضمؾ اًمذي ي٘م٤مم قمٚمٞمف احلج٦م. 

 )ذيػ هزاع : اًمٕمذر سم٤مجلٝمؾ(

 

 ام اإلؾمالم يمام أن ىمقاُمف سم٤مجلٝم٤مد ،وإٟمام ضمٕمؾ ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ُمـ ؾمٌٞمؾ اهلل ٕن سمف ىمق

 اجلٝم٤مد ٟمققملم:وهلذا يم٤من ٕمٚمؿ واجلٝم٤مد ، وم٘مقام اًمديـ سم٤مًم
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 ف يمثػم.ضمٝم٤مد سم٤مًمٞمد واًمًٜم٤من وهذا اعمِم٤مرك ومٞم إول :

اجلٝم٤مد سم٤محلج٦م واًمٌٞم٤من وهذا ضمٝم٤مد اخل٤مص٦م ُمـ اشم٤ٌمع اًمرؾمؾ وهق ضمٝم٤مد آئٛم٦م  : واًمث٤مين

 .وهق اومْمؾ اجلٝم٤مديـ ًمٕمٔمؿ ُمٜمٗمٕمتف وؿمدة ُم١مٟمتف ويمثرة اقمدائف

 : ُمٗمت٤مح دار اًمًٕم٤مدة ( اًم٘مٞمؿ)إسمـ 

 

 

ُزسُمًرا يُمؾُّ طِمْزٍب سماَِم  وَمَتَ٘مٓمَُّٕمقا َأُْمَرُهْؿ سَمْٞمٜمَُٝمؿْ ومٙمؾ ـم٤مئٗم٦م اقمت٘مدت أن اًمٕمٚمؿ ُم٤م ُمٕمٝم٤م وومرطم٧م 

 .ًَمَدهْيِْؿ وَمِرطُمقنَ 

يمام ىم٤مل مح٤مد سمـ زيد:  و أيمثر ُم٤م قمٜمدهؿ يمالم وآراء وظمرص ، واًمٕمٚمؿ وراء اًمٙمالم ،

 ىمٚم٧م ٓيقب: اًمٕمٚمؿ اًمٞمقم أيمثر أو ومٞمام شم٘مدم.

 .: اًمٙمالم اًمٞمقم أيمثر واًمٕمٚمؿ ومٞمام شم٘مدم أيمثر وم٘م٤مل

ًمٙمت٥م يمثػمة ضمدا واًمٙمالم واجلدال وم٤م رق هذا اًمراؾمخ سملم اًمٕمٚمؿ واًمٙمالم ،ومٗم

 واعم٘مدرات اًمذهٜمٞم٦م يمثػمة واًمٕمٚمؿ سمٛمٕمزل قمـ أيمثره٤م.

 (اًمٗمقائد :اًم٘مٞمؿ )اسمـ 
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 ٌـ ـِ ُٟمَ٘مٞمِّْض ًَمُف ؿَمْٞمَٓم٤مًٟم٤م وَمُٝمَق ًَمُف ىَمِري مْحَ ـْ ِذيْمِر اًمرَّ ـْ َيْٕمُش قَم  [ ٤6]اًمزظمرف:  َوَُم

وقمٛمك  -زًمف قمغم رؾمقًمف وهق يمت٤مسمف اًمذي أٟم -وم٠مظمؼم ؾمٌح٤مٟمف أن ُمـ قمِم٤م قمـ ذيمره 

قمٜمف ، وقمِم٧م سمّمػمشمف قمـ ومٝمٛمف وشمدسمره وُمٕمروم٦م ُمراد اهلل ُمٜمف = ىمٞمض اهلل ًمف ؿمٞمٓم٤مٟم٤م قم٘مقسم٦م 

ًمف سم٢مقمراوف قمـ يمت٤مسمف ، ومٝمق ىمريٜمف اًمذي ٓ يٗم٤مرىمف ذم اإلىم٤مُم٦م وٓ ذم اعمًػم ، وُمقٓه 

 وقمِمػمه اًمذي هق سمئس اعمقمم وسمئس اًمٕمِمػم.

 (١١٤اًمداء واًمدواء ص ) اسمـ اًم٘مٞمؿ :

 

وأمجع أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ أهؾ اًمٗم٘مف وإصمر ذم مجٞمع إُمّم٤مر ومٞمام قمٚمٛم٧م قمغم ىمٌقل ظمؼم 

اًمقاطمد اًمٕمدل ، وإجي٤مب اًمٕمٛمؾ سمف إذا صم٧ٌم وِل يٜمًخف همػمه ُمـ أصمر أو إمج٤مع ، قمغم هذا 

مجٞمع اًمٗم٘مٝم٤مء ذم يمؾ قمٍم ُمـ ًمدن اًمّمح٤مسم٦م إمم يقُمٜم٤م هذا إٓ اخلقارج وـمقائػ ُمـ أهؾ 

 ظمالوم٤م .ٕمد اًمٌدع ذذُم٦م ٓ شم

 )اإلُم٤مم اسمـ قمٌداًمؼم : اًمتٛمٝمٞمد(

 

 وم٢من اًمٙمامل اإلٟم٤ًمين ُمداره قمغم أصٚملم : 

 ُمٕمروم٦م احلؼ ُمـ اًم٤ٌمـمؾ . -

 وإيث٤مره قمٚمٞمف . -
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شمٗم٤موت ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة إٓ سم٘مدر  - شمٕم٤ممم - وُم٤م شمٗم٤موشم٧م ُمٜم٤مزل اخلٚمؼ قمٜمد اهلل

أٟمٌٞم٤مئف هبام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم :  غمومه٤م اًمذان أصمٜمك اهلل ؾمٌح٤مٟمف قمُمٜم٤مزهلؿ ذم هذيـ إُمريـ ، 

 ِسَْمَّم٤مر ْٕ َْيِدي َوا ْٕ ٤ٌَمَدَٟم٤م إسِْمَراِهٞمَؿ َوإؾِْمَح٤مَق َوَيْٕمُ٘مقَب ُأوزِم ا [ ٣5]ص:  َواْذيُمْر قِم

سمٙمامل إدراك  ومقصٗمٝمؿ اًمٌّم٤مئر ذم اًمديـ ،  {إسمّم٤مر } اًم٘مقى ذم شمٜمٗمٞمذ احلؼ ، {إيدى}

 احلؼ ويمامل شمٜمٗمٞمذه.

 ؿ()اًمداء واًمدواء : اسمـ اًم٘مٞم

 

ويمذًمؽ ُم٤م حيدصمف سمٕمض اًمٜم٤مس ، إُم٤م ُمْم٤مه٤مة ًمٚمٜمّم٤مرى ذم ُمٞمالد قمٞمًك قمٚمٞمف اًمًالم  "

وشمٕمٔمٞمام ، واهلل ىمد يثٞمٌٝمؿ قمغم هذه اعمح٦ٌم  - صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ - ، وإُم٤م حم٦ٌم ًمٚمٜمٌل

واإلضمتٝم٤مد ، ٓ قمغم اًمٌدع ُمـ اخت٤مذ ُمقًمد اًمٜمٌل قمٞمدا ، ُمع اظمتالف اًمٜم٤مس ذم ُمقًمده ، وم٢من 

ٚمف اًمًٚمػ ، ُمع ىمٞم٤مم اعم٘متيض ًمف وقمدم اعم٤مٟمع ُمٜمف ًمق يم٤من ظمػما ، وًمق يم٤من  هذا هذا ِل يٗمٕم

ظمػما  حمْم٤م ، أو راضمح٤م ًمٙم٤من اًمًٚمػ ريض اهلل قمٜمٝمؿ أطمؼ سمف ُمٜم٤م ، وم٢مهنؿ يم٤مٟمقا أؿمد حم٦ٌم 

، وشمٕمٔمٞمام ًمف ُمٜم٤م ، وهؿ قمغم اخلػم أطمرص. وإٟمام يمامل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ًمرؾمقل اهلل 

 سمٕمتف وـم٤مقمتف واشم٤ٌمع أُمره.حمٌتف وشمٕمٔمٞمٛمف ذم ُمت٤م

 ٟم٤مس اًمٕم٘مؾ ( :ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م  خمتٍم اىمتْم٤مء اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ )
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دات ًمف ، سمٛمخ٤مًمٗم٦م اًمِمٝمقات ُمّم٘مٚم٦م ًمٚم٘مٚم٥م ، وُمٕم٤مصٞمف ُمًق  -شمٕم٤ممم  -ومٓم٤مقم٦م اهلل 

ٌع اًمًٞمئ٦م احلًٜم٦م ، وحم٤م أصمره٤م : ِل ئمٚمؿ ىمٚمٌف ، اؾمقد ىمٚمٌف ، وُمـ أشم ومٛمـ أىمٌؾ قمغم اعمٕم٤ميص :

وم٢مهن٤م ٓ ختٚمق  ومٞمٝم٤م صمؿ متًح ، ويتٜمٗمس صمؿ متًح ، يم٤معمرآة اًمتك يتٜمٗمس ، ٟمقره ًمٙمـ يٜم٘مص و

 قمـ يمدورة.

 ) أسمق طم٤مُمد اًمٖمزازم (

 

٤مًرا ًَ َّٓ ظَم َٓ َيِزيُد اًمٔم٤َّمعملَِِم إِ ـَ اًْمُ٘مْرآِن َُم٤م ُهَق ؿِمَٗم٤مٌء َوَرمْح٦ٌَم ًمِْٚمُٛم١ْمُِمٜملَِم َو ُل ُِم  َوُٟمٜمَزِّ

ُمـ داء اجلٝمؾ واًمري٥م ، ومٚمؿ يٜمزل اهلل ؾمٌح٤مٟمف ُمـ ومٝمق ؿمٗم٤مء اًم٘مٚمقب [ 8١]اإلهاء: 

 اًمًامء ؿمٗم٤مء ىمط أقمؿ وٓ أٟمٗمع وٓ أقمٔمؿ وٓ أٟمجع ذم إزاًم٦م اًمداء ُمـ اًم٘مرآن !.

 )اسمـ اًم٘مٞمؿ (

 

 سمٛمج٤مًم٦ًم يمتٌف قمـ خم٤مًمٓم٦م اًمٜم٤مس سم٤مب ومٞمٛمـ اؾمتٖمٜمل

 يم٤من اسمـ اعم٤ٌمرك يٙمثر ُمـ اجلٚمقس ذم سمٞمتف ، وم٘مٞمؾ ًمف : أٓقمـ ٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد ىم٤مل :

 شمًتقطمش ؟

 وم٘م٤مل : يمٞمػ أؾمتقطمش وأٟم٤م ُمع اًمٜمٌل واصح٤مسمف. اه

 ٥م  اًمًٜم٦مي٘مّمد يمت
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 ىمٞمؾ ًمرضمؾ : ُمـ ي١مٟمًؽ ؟

 يب سمٞمده إمم يمتٌف ، وىم٤مل : هذه .وم

 ُمـ اًمٜم٤مس ؟ وم٘م٤مل : اًمذيـ ومٞمٝم٤م . وم٘مٞمؾ :

 )اعمِمقق إمم اًم٘مراءة(    

 

ًمقاطمدة ٟمحق ُم٤مئ٦م رسمام ـم٤مًمٕم٧م رم أي٦م ا:  -رمحف اهلل  -ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم سمـ شمٞمٛمٞم٦م 

شمٗمًػم ، صمؿ أؾم٠مل اهلل اًمٗمٝمؿ ، وأىمقل : ي٤م ُمٕمٚمؿ إسمراهٞمؿ قمٚمٛمٜمل ، يمٜم٧م أذه٥م ًمٚمٛم٤ًمضمد 

وأىمقل : ي٤م ُمٕمٚمؿ  - شمٕم٤ممم -اعمٝمجقرة وٟمحقه٤م وأُمرغ وضمٝمل ذم اًمؽماب ، وأؾم٠مل اهلل 

 إسمراهٞمؿ ومٝمٛمٜمل .

 ٕم٘مقد اًمدري٦م رم ؾمػمة ؿمٞمخ اإلؾمالم(اًم) 

 

ة : إهن٤م اًمقىمقد ًمّمح٦م اًم٘مٚم٥م يٕمدهل٤م أى صالٓ  ضمقف اًمٚمٞمؾ أظمر ة ذمإن اًمّمال

وطمٞم٤مشمف ، ومٝمك اعمٜمٓمٚمؼ وإؾم٤مس رم يمؾ ُم٤م ي٘م٤مل رم شمزيمٞم٦م اًم٘مٚم٥م وحت٘مٞمؼ اًمٜمج٤مح رم احلٞم٤مة ، 

 يٛمٙمٜمف اًم٘مٞم٤مم سمام أٟمٞمط سمف ُمـ واضم٤ٌمت قمٔم٤مم وُمٝم٤مم صم٘م٤مل .ٓسمدوهن٤م يّمٌح اًم٘مٚم٥م وٕمٞمٗم٤م 

ص٤مب اًمٜم٤مس ُمـ وهـ رم ضمقف اًمٚمٞمؾ هق ُمـ أقمٔمؿ إؾم٤ٌمب ومٞمام أإن شمرك اًمّمالة 

 ووٕمػ واٟمحراف : عم٤مذا ؟! 
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 . ٕهنؿ هبذا أوٕمٗمقا ىمٚمقهبؿ وشمٌٕمٝم٤م يمؾ وٕمػ

 )د/ظم٤مًمد اًمالطمؿ : ُمٗم٤مشمح إىم٤مُم٦م اًمّمالة(

 

يتٕمٛمد خم٤مًمٗم٦م  -اعم٘مٌقًملم قمٜمد إُم٦م ىمٌقٓ قم٤مُم٤م-وًمٞمٕمٚمؿ أٟمف ًمٞمس أطمد ُمـ إئٛم٦م 

 ضمٚمٞمؾ : وم٢مهنؿ ُمتٗم٘مقن ذم رء ُمـ ؾمٜمٜمف ، دىمٞمؼ وٓ - صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -رؾمقل اهلل 

اشمٗم٤مىم٤م ي٘مٞمٜم٤م قمغم وضمقب اشم٤ٌمع اًمرؾمقل ، وقمغم أن يمؾ أطمد ُمـ اًمٜم٤مس ي١مظمذ ُمـ ىمقًمف ويؽمك 

 . - صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -إٓ رؾمقل اهلل 

 رومع اعمالم قمـ إئٛم٦م إقمالم ( ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م :)

 

ٜمٗمًف قمغم هقى اًم٘مرآن ، دع اًم٘م٤مريء اعمجقد ي٘مرأ اًم٘مرآن يرشمٚمف طمؼ شمرشمٞمٚمف ، ٟم٤مزٓ سم

 وًمٞمس ٟم٤مزٓ سم٤مًم٘مرآن إمم هقى ٟمٗمًف !

 (اًمٕمالُم٦م اًمِمٞمخ حمٛمد قمٌداهلل دراز ) 

 

 ح  اًمِمٞمخ اًمّمٕم٘مقب ًمٙمت٤مب اًمتقطمٞمدومقائد ُمـ ذ

 وم٢من أهؾ اًمٕمٚمؿ ي٘مررون أن حت٘مٞمؼ اًمِمٝم٤مدشملم يٙمقم سم٠مُمقر صمالصم٦م : 

 اعمًٚمؿ شمقطمٞمده شمرك اًمنمك صٖمػمه ويمٌػمه  ، وهذا أهؿ إُمقر اًمتل حي٘مؼ هب٤م -٩
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 اضمتٜم٤مب اًمٌدع يمٚمٝم٤م. -١

 شمرك اًمذٟمقب واعمٕم٤ميص -٤

 ده ، وم٢من اعم٘مّمقد ُمـ ذًمؽ أُمران :ُمٕمٚمقم أٟمف طمٞمٜمام يثٜمل اهلل قمغم قمٌد ُمـ قم٤ٌم

 .حمٌف اًمذي أصمٜمك اهلل قمٚمٞمف  -٩

 اء  سم٤مًمّمٗم٤مت اًمتل أصمٜمك قمٚمٞمف هب٤م.اًمٜمدب إمم اإلىمتد -١

ف أو وًمده ، ومٚمٞم٘مؾ : ُم٤مؿم٤مء اهلل ٓ ُمـ أقمجٌف رء ُمـ طم٤مًمف أو ُم٤مًمىم٤مل سمٕمض اًمًٚمػ : 

 ىمقة إٓ سم٤مهلل.

: رم هذا أقمٔمؿ قمزاء ًمٚمدقم٤مة إمم اهلل طملم ِل يًتج٥ٌم  "س ُمٕمف أطمدواًمٜمٌل وًمٞم" ىمقًمف :

 هلؿ اًمٜم٤مس أو ىمؾ اعمًتجٞمٌقن ، ومٚمٝمؿ أؾمقة سم٤مٕٟمٌٞم٤مء ُم٤مدام ُمٜمٝمجٝمؿ ؾمٚمٞمام .

 .)اًمرهط( اجلامقم٦م دون اًمٕمنمة : ىمقًمف

ًمئؽ( : أى شم٤ٌمطمثقا وشمٜم٤مىمِمقا رم ه١مٓء اًمًٌٕملم أًمٗم٤م سم٠مي )ومخ٤مض اًمٜم٤مس رم أو : ىمقًمف

 .رء وصٗم٦م ٟم٤مًمقا هذه اًمدرضم٦م واعمٜمزًم٦م

 وومٞمف إسم٤مطم٦م اعمٜم٤مفمرة ذم أُمقر اًمٕمٚمؿ ، وًمق يم٤من سمٖمػم قمٚمؿ ُم٤مدام أٟمف ِل جيزم ومٞمف سمٞم٘ملم .

 وىمد ورد قمٜمد ُمًٚمؿ :)ٓ يرىمقن( وهك ظمٓم٠م ُمـ وضمٝملم :
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رد هب٤م ؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر قمـ هِمٞمؿ ، ورواه ُمـ ضمٝم٦م اإلؾمٜم٤مد : طمٞم٨م إهن٤م ؿم٤مذة شمٗم -٩

 .قمـ هِمٞمؿ مج٤مقم٦م همػم ؾمٕمٞمد ، وِل يذيمروا هذه اًمٚمٗمٔم٦م

ُمـ ضمٝم٦م اعمتـ واعمٕمٜمك : ُمـ ومٕمٚمف ، وم٢من ُمٕمٜم٤مه٤م أهنؿ ٓ يرىمقن أٟمٗمًٝمؿ وٓ همػمهؿ ،  -١

)  وهذا ظمالف ُم٤م صم٧ٌم قمـ اًمٜمٌل ُمـ ومٕمٚمف ، وم٢مٟمف يم٤من يرىمل ٟمٗمًف وُمـ طمقًمف ، طمٞم٨م ىم٤مل :

 ٞمف ذك( .)ٓ سم٠مس سم٤مًمرىمك ُم٤مِل يٙمـ ومؿ أن يٜمٗمع أظم٤مه ومٚمٞمٗمٕمؾ( ، ٓم٤مع ُمٜمٙمُمـ اؾمت

ٜمل ُمٜمٝمؿ ، وم٘م٤مل ؾمٌ٘مؽ هب٤م قمٙم٤مؿم٦م ( : ىمقًمف ) صمؿ ىم٤مم رضمؾ آظمر وم٘م٤مل : ادع اهلل  أن جيٕمٚم

 .أُم٤م اًم٘مقل سم٠مٟمف ُمٜم٤مومؼ ومٝمذا ٓ يّمح ، ٕٟمف ىمؾ أن يّمدر هذا اًم١ًمال  إٓ قمـ ىمّمد صحٞمح

 

وُمدد يٛمد هب٤م اًمٕمٌد أقمداءه ، يٕمٞمٜمٝمؿ هب٤م قمغم  واعم٘مّمقد أن اًمذٟمقب واعمٕم٤ميص ؾمالح

 ٟمٗمًف ! ، ومٞم٘م٤مشمٚمقٟمف سمًالطمف ، ويٙمقن ُمٕمٝمؿ قمغم ٟمٗمًف ، وهذا هم٤مي٦م اجلٝمؾ .

 ( ١٣١)اسمـ اًم٘مٞمؿ : اًمداء واًمدواءص  

 

: اهن٤م شمٜمز اًمٕمٌد ٟمٗمًف ، وم٢مذا ٟمًك ٟمٗمًف أمهٚمٝم٤م  -أي : اعمٕم٤ميص -وُمـ قم٘مقسم٤مهت٤م 

 وأومًده٤م وأهٚمٙمٝم٤م .

وإذا ٟمًك ٟمٗمًف ، وم٠مي رء يذيمر ؟ ُم٤م ُمٕمٜمك  ، ػ يٜمًك اًمٕمٌد ٟمٗمًف ؟وم٢من ىمٞمؾ : يمٞم

 ٟمًٞم٤مٟمف ٟمٗمًف ؟
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قا اهللََّ   : ىمٞمؾ : ٟمٕمؿ، يٜمًك ٟمٗمًف أقمٔمؿ ٟمًٞم٤من ، ىم٤مل شمٕم٤ممم ًُ ـَ َٟم ِذي َٓ شَمُٙمقُٟمقا يَم٤مًمَّ َو

ُٝمْؿ ُأوًَمئَِؽ ُهُؿ اًْمَٗم٤مؾِمُ٘مقَن  ًَ ٤مُهْؿ َأْٟمُٗم ًَ  [ ٩9]احلنم:  وَم٠َمْٟم

َٞمُٝمؿْ : ٟمف ٟمًٞمٝمؿ وأٟم٤ًمهؿ أٟمٗمًٝمؿ يمام ىم٤مل ومٚمام ٟمًقا رهبؿ ؾمٌح٤م ًِ قا اهللََّ وَمٜمَ ًُ  َٟم

 [67]اًمتقسم٦م: 

 سمٕم٘مقسمتلم :ومٕم٤مىم٥م ؾمٌح٤مٟمف ُمـ ٟمًٞمف 

 : أٟمف أٟم٤ًمه ٟمٗمًف. واًمث٤مٟمٞم٦مأٟمف ؾمٌح٤مٟمف ٟمًٞمف ، : إطمدامه٤م 

٤مهلالك أدٟمك إًمٞمف ُمـ اًمٞمد وٟمًٞم٤مٟمف ًمٚمٕمٌد : إمه٤مًمف ، وشمريمف ، وختٚمف قمٜمف ، وإو٤مقمتف : وم

 ًمٚمٗمؿ !.

 ( ١٣٣سمـ اًم٘مٞمؿ : اًمداء واًمدواء ص) ا

 

وأيْم٤م يٜمًٞمف أُمراض ٟمٗمًف وىمٚمٌف وآُٓمٝم٤م ، ومال َيٓمر سم٘مٚمٌف ُمداوهت٤م ،وٓ اًمًٕمك ذم 

إزاًم٦م قمٚمٚمٝم٤م وأُمراوٝم٤م اًمتل شم١مول سمف إمم اًمتٚمػ ، وٓ يِمٕمر سمٛمروف ، وٓ َيٓمر سم٤ٌمًمف 

 ُمـ أقمٔمؿ اًمٕم٘مقسم٦م اًمٕم٤مُم٦م واخل٤مص٦م . ُمداواشمف ، وهذا

 ء واًمدواء ()اسمـ اًم٘مٞمؿ : اًمدا 

 

وُمٜمٝم٤م ُم٤م ومٛمٜمٝم٤م ُم٤م جيقل طمقل اًمٕمرش !  : إن هذه اًم٘مٚمقب ضمقاًم٦م ، ىم٤مل سمٕمض اًمًٚمػ

  جيقل طمقل احلش !

 (١75واًمدواء ص اًمداء)
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 ؾمٚمؿ ُمـ اًمردى ،اقمٚمؿ أن ُمـ صدق اهلل : ٟمج٤م ، وُمـ أؿمٗمؼ قمغم ديٜمف : 

 دا !هم - شمٕم٤ممم – ىمرت قمٞمٜم٤مه سمام يرى ُمـ صمقاب اهللوُمـ زهد ذم اًمدٟمٞم٤م : 

 ) اًمِم٤مومٕمل (

 

 "نميـ ؾمٜم٦م صمؿ شمٜمٕمٛم٧م سمف قمنميـ ؾمٜم٦م يم٤مسمدت اًم٘مرآن قم"ىم٤مل صم٤مسم٧م اًمٌٜم٤مين:     

وُم٤م ىم٤مًمف صم٤مسم٧م اًمٌٜم٤مين طمؼ ، وم٘مػ قمٜمد اًم٤ٌمب طمتك يٗمتح ًمؽ : إن يمٜم٧م شمدرك قمٔمٛم٦م ُم٤م 

شمًتٓمٞمع اًمٙمٚمامت أن شمّمٗمف وٓ  اًمٕم٤ٌمرات  أن ٓ شمٓمٚم٥م وم٢مٟمف ُمتك ومتح ًمؽ ؾمتدظمؾ قم٤مِل 

 شمّمقر طم٘مٞم٘متف !

 /ظم٤مًمد اًمالطمؿ : ُمٗم٤مشمح شمدسمر اًم٘مرآن(د)

 

ُمٕمٜمك ًمف ٕٟمف ٓ وأُم٤م ادقم٤مئٝمؿ اعمج٤مز ذم اإلؾمتقاء وىمقهلؿ ذم شم٠مويؾ اؾمتقى : اؾمتقمم ، ف

يٖم٤مًمٌف أطمد ، وهق اًمقاطمد ٓهمػم فم٤مهر ذم اًمٚمٖم٦م ، وُمٕمٜمك اإلؾمتٞمالء ذم اًمٚمٖم٦م اعمٖم٤مًم٦ٌم ، واهلل 

 .اًمّمٛمد 

 ع اجلٞمقش اإلؾمالُمٞم٦م : اسمـ اًم٘مٞمؿ(ضمتام)ا 

 

ذ ،  ًمتّم٤مق سمجٜم٤مسمف ُمـ ذ يمؾ ذيوآ - شمٕم٤ممم - ًمتج٤مء إمم اهللآؾمتٕم٤مذة هك وآ

 . واًمٕمٞم٤مذة شمٙمقن ًمدومع اًمنم ، واًمٚمٞم٤مذ يٙمقن ًمٓمٚم٥م ضمٚم٥م اخلػم

 ٤ٌمح اعمٜمػم هتذي٥م شمٗمًػم اسمـ يمثػم(اعمّم)
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 : صمالصم٦م أصٜم٤مف ك اإلُم٤مم  اًمٕمٛمؾ سم٤محلدي٨م ٕضمٚمٝم٤ماًمتل يؽمومج٤مع إقمذار 

 قمت٘م٤مده أن اًمٜمٌل ىم٤مًمف.قمدم ا أطمده٤م :

 قمدم اقمت٘م٤مده أٟمف أراد شمٚمؽ اعم٠ًمًم٦م سمذًمؽ اًم٘مقل . : لـــــاًمث٤مٟم

 اقمت٘م٤مده أن ذًمؽ احلٙمؿ ُمٜمًقخ . : اًمث٤مًم٨م

 وهذه إصٜم٤مف اًمثالصم٦م شمتٗمرع إمم أؾم٤ٌمب ُمتٕمددة. اه

 )ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م : رومع اعمالم قمـ إئٛم٦م إقمالم(

 

 َْؾ قَمٚم ٌُْدُه َوشَمَقيمَّ  [٩١٤]هقد:  ْٞمفِ وَم٤مقْم

وم٢من اًمتقيمؾ واإلؾمتٕم٤مٟم٦م هل ُمـ قم٤ٌمدة اهلل : ًمٙمـ ظمّم٧م سم٤مًمذيمر ًمٞم٘مّمده٤م اعمتٕمٌد  

 سمخّمقصٝم٤م : وم٢مهن٤م هل اًمٕمقن قمغم ؾم٤مئر أٟمقاع اًمٕم٤ٌمدة ، إذ هق ؾمٌح٤مٟمف ٓ يٕمٌد إٓ سمٛمٕمقٟمتف.

 )ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م : اًمٕمٌقدي٦م(

 

اًمدار ومقطمِمتف ُمٕمف ذم اًمؼمزخ، ويقم اعمٕم٤مد  وُمـ يم٤من ُمًتقطمِم٤م ُمع اهلل سمٛمٕمّمٞمتف إي٤مه رم هذه

أقمٔمؿ وأؿمد ، وُمـ ىمرت قمٞمٜمف سمف رم احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م ىمرت قمٞمٜمف سمف يقم ًم٘م٤مئف قمٜمد اعمقت ويقم اًمٌٕم٨م 

 .، ومٞمٛمقت اًمٕمٌد قمغم ُم٤م قم٤مش قمٚمٞمف، ويٌٕم٨م قمغم ُم٤م ُم٤مت قمٚمٞمف

 )اسمـ اًم٘مٞمؿ(
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ُمذايمرة أة ُمٜم٤مفمرة  حيؾ زم أن أوٞمع ؾم٤مقم٦م ُمـ قمٛمري ، طمتك إذا شمٕمٓمؾ ًم٤ًمين قمـٓ إين 

وىمد ٓ أهنض إ ٙمري ذم طم٤مل راطمتل وأٟم٤م ُمٜمٓمرح ، ومال، وسمٍمي قمـ ُمٓم٤مًمٕم٦م ، أقمٛمٚم٧م وم

مم٤م يمٜم٧م ظمٓمر زم ُم٤م أؾمٓمره ، وإين ٕضمد ُمـ طمريص قمغم اًمٕمٚمؿ وأٟم٤م ذم قمٛمر اًمثامٟملم أؿمد 

 أضمده واٟم٤م اسمـ قمنميـ ؾمٜم٦م .

 )اسمـ قم٘مٞمؾ احلٜمٌكم(

 

 ِـ ي  [٣]اًمٗم٤محت٦م:  َُم٤مًمِِؽ َيْقِم اًمدِّ

وختّمٞمص اعمٚمؽ سمٞمقم اًمديـ ٓ يٜمٗمٞمف قمام قمداه ، ٕٟمف ىمد شم٘مدم اإلظم٤ٌمر سم٠مٟمف رب اًمٕم٤معملم 

 . وذًمؽ قم٤مم ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة

 . وإٟمام أوٞمػ إمم يقم اًمديـ ٕٟمف ٓ يدقمل أطمد هٜم٤مًمؽ ؿمٞمئ٤م ، وٓ يتٙمٚمؿ أطمد إٓ سم٢مذٟمف

 ٤ٌمح اعمٜمػم هتذي٥م شمٗمًػم اسمـ يمثػم(اعمّم)

 

يامن أومْمؾ ُمـ اًمٗمٝمؿ قمـ اهلل ورؾمقًمف ، ومذًمؽ ومْمؾ اهلل ي١مشمٞمف وُم٤م أوشمك قمٌد سمٕمد اإل 

 . ُمـ يِم٤مء

 )اسمـ اًم٘مٞمؿ  (
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ٕٟمف يٕم٘مؾ ص٤مطمٌف قمـ اًمتقرط ذم اعمٝم٤مًمؽ ، أي : حيًٌف ، وم٤مًمٕم٤مىمؾ  : ؾمٛمك اًمٕم٘مؾ قم٘مال

 . هق اًمذي حيٌس ٟمٗمًف ويرده٤م قمـ هقاه٤م

 )إدارة اًمذات قمٜمد اًمًٚمػ(  

 

ُم٤م دقم٤مك  : ـ ُمًٚمؿ وقمٚمٞمف ضم٦ٌم صقف ، وم٘م٤مل ًمف ىمتٞم٦ٌمدظمؾ حمٛمد سمـ واؾمع قمغم ىمتٞم٦ٌم سم

 . ومًٙم٧مإمم ُمدرقم٦م اًمّمقف؟ ، 

 وم٘م٤مل : أيمٚمٛمؽ وٓ دمٌٜمل !!

 أو وم٘مرا وم٠مؿمٙمق ريب .ه: أيمره أن أىمقل زهدا وم٠مزيمل ٟمٗمز وم٘م٤مل أيمر

 )إدارة اًمذات قمٜمد اًمًٚمػ (

 

ن ، أو ٤م شمرسمقي٤م ، شمٙمقن ُم٤مدشمف هك يمت٥م ومالُمٞم٦م ، طملم شم٘مرر سمرٟم٤مجمإن احلريم٦م اإلؾمال

اعمٕمتٛمد إول رم سمٜم٤مء اًمّمػ ، سم٤مقمت٤ٌمره٤م اعمٜمٌع إؾم٤مس ، و ن ، أو أورادهأذواق ومال

سملم ، ُمـ طمٞم٨م ُمٞم٦م ، شمٙمقن أوٗم٧م قمٚمٞمٝم٤م أٟمقاقم٤م ُمـ اًم٘مداؾم٦م اًمِمٕمقري٦م ًمدى اعمؽماإلؾمال

 شمدري .ٓ شمدري أو 
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م ، رم ٟمِم٠مة ضمٞمؾ ُمـ اعمٚمتزُملم  سم٤مإلؾمالويٜمت٩م قمـ ذًمؽ ُمرض شمرسمقي ظمٓمػم يتٛمثؾ 

ورة ، وًمٙمـ يمام ومٝمٛمف اعمٗمٙمر اًمٗمالين ، أو يمام شمذوىمف اًمِمٞمخ يمام هق رم ُمّم٤مدره سم٤مًميًمٞمس 

 ين !اًمٕمال

 أٟمتؿ ُمـ اًمِم٤ٌمب:حمٛمد درويش( إمم اًمدقم٤مة أيـ )ومريد إٟمّم٤مري ٟم٘مال قمـ :

 

سمد ومٞمف ُمـ مجع يمؾ أىمقاًمف ودراؾمتٝم٤م ٓسمد ُمـ اًمت٠ميمٞمد قمغم أن حترير ُمذه٥م أى قم٤مِل ٓ

سمد ُمـ اقمت٤ٌمر شمٓمٌٞم٘م٤مشمف ُٓمـ ُمٗمّمٚمٝم٤م و واوحٝم٤م ُمـ هم٤مُمْمٝم٤م ، و جمتٛمٕم٦م ، وحتديد جمٛمٚمٝم٤م

 اًمٕمٛمٚمٞم٦م ومٝمك ُمـ أىمقى ُم٤م ي٤ًمقمد قمغم حترير ُمذهٌف

 قمذار سم٤مجلٝمؾ ذم  اًمٌح٨م اًمٕم٘مدى (إؿمٙم٤مًمٞم٦م اإل )ؾمٚمٓم٤من اًمٕمٛمػمي :

 

  ؾم٤ٌٌمن:وٓمراب اًمقاىمع رم سم٤مب اًمتٙمٗمػم يرضمع إمم أؾم٤ٌمب أمهٝم٤م ٓوا

 . عمٙمٗمرة وحتديد ُمٜم٤مـم٤مهت٤ماإلوٓمراب رم وٌط إُمقر ا إول :

 . اإلوٓمراب رم وٌط ذوط شمٙمٗمػم اعمٕملم ووقاسمٓمف واًمث٤مين :

واٟمزي٤مح ذًمؽ يمٚمف إٟمام يٙمقن سمتحرير اعمٜم٤مـم٤مت احل٘مٞم٘مٞم٦م  اًمتك حتدد ُم٤م يدظمؾ رم دائرة 

 ووقاسمٓمف اًمتك يٛمٙمـ اًمتح٘مؼ ُمـ يدظمؾ ، وسمْمٌط ذوط اًمتٙمٗمػمٓ  اعمٙمٗمرات وُم٤م

 .ٞمام هق يمٗمرع ومظمالهل٤م ُمـ طم٤مل اعمٕملم اًمقاىم

 ًمٕمٛمػمي : إؿمٙم٤مًمٞم٦م اإلقمذار سم٤مجلٝمؾ(ؾمٚمٓم٤من ا)
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هق اًمذى اسمتدأ رم ذًمؽ اًمٕمٚمؿ وِل يّمؾ إمم طم٤مًم٦م يًت٘مؾ ومٞمٝم٤م سمتّمقير  : اعمٌتديء

 اعم٤ًمئؾ.

وإن اؾمت٘مؾ ،  اعمتقؾمطومٞمٝم٤م سمتّمقير ُم٤ًمئؾ ذًمؽ اًمٕمٚمؿ ومٝمق وم٢من سمٚمغ إمم طم٤مًم٦م يًت٘مؾ 

 . اعمٜمتٝمكىم٤مُم٦م إدًم٦م قمٚمٞمٝم٤م ومٝمق  ٜمف إسم٤مًمتّمقير واؾمتحي هم٤مًم٥م أطمٙم٤مم ذًمؽ اًمٕمٚمؿ وأُمٙم

 .ىم٤مًمف اًمٌٚم٘مٞمٜمك أظمذا ُمـ يمالم اًمٜمقوى رم اعمجٛمقع

 (ؿمٝم٤مب اًمديـ اًمرُمغم )ومتح اًمرمحـ سمنمح زسمد اسمـ رؾمالن : 

 

ًمـ شمًتٗمٞمد ُمـ ىمراءشمؽ اًمٗمٙمري٦م إذا يم٤من حتّمٞمٚمؽ اًمنمقمك وٕمٞمٗم٤م : ٕن اًمٕمٚمؿ 

 .ٜمتٗمع سمحّمفُمٕمٞم٤مر ِل يٓ ومٛمـ ومحص اعمقاد ب،  اًمنمقمك هق اعمٕمٞم٤مر

 )اًمِمٞمخ : إسمراهٞمؿ اًمًٙمران(

 

طمٞمٜمام يتٚم٘مك اًمٓمٚم٦ٌم قمـ ؿمٞمخٝمؿ رم ُمٓم٤مًمع شمٕمٚمٞمٛمٝمؿ وٟمِم٠مهتؿ ، ي٠مظمذون اضمتٝم٤مداشمف 

وشمرضمٞمح٤مشمف ُم٠مظمذ اًمتًٚمٞمؿ :  ٕٟمف ًمٞمس قمٜمدهؿ شم٠مهؾ قمٚمٛمك ًمٚمٌح٨م واًمتحرى واعمراضمٕم٦م 

ومٝمؿ  وٕن ؿمخّمٞمتف أهة وقمٚمٛمف ومح٤مؾمف وىمٞم٤مدشمف شمٖمرهيؿ ، واًمتّمحٞمح واًمتح٘مٞمؼ ،

 ًمف !ومريدا ، ويٜمٔمرون إمم اًمٕمٚمؿ ُمـ ظمال ُمٜمتٛمقن إًمٞمف ،ُمتِمٌٕمقن سمحٌف ، يروٟمف ٟمٛمٓم٤م

 )ؾمٚمامن اًمٕمقدة : يمٞمػ ٟمختٚمػ(
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إظمذ سم٘مقل ُمـ ف سملم اًمٕمٚمامء دًمٞمال حيت٩م سمف  رم شمًقيغ ًمٙمـ ًمٞمس وضمقد اخلال 

ن اعم٠ًمًم٦م أن شمٙمقٓ يٕمٜمك أن شمتخػم ُمـ أىمقال اًمٕمٚمامء ُم٤م شمِم٤مء ، إٓ ف إىمقال : وم٢من اخلال

 ُمتٙم٤مومئ٦م إدًم٦م ، ومٞمٙمقن آظمتٞم٤مر أطمد وضمقه اخلروج ُمـ اعم٠ًمًم٦م.

 )ؾمٚمامن اًمٕمقدة :يمٞمػ ٟمختٚمػ(

 

 شمٕمدل صمٚم٨م اًم٘مرآن :  ص(امء : ووضمف يمقهن٤م )أى : ؾمقرة اإلظمالىم٤مل اًمٕمٚم

 صم٦م أىم٤ًمم :صمالأن  ُم٤ٌمطم٨م اًم٘مرآن  

 [٩الص: ]اإلظم ىُمْؾ ُهَق اهللَُّ َأطَمدٌ : ظمؼم قمـ اهلل  ُمثؾ  إول : 

 .ظمؼم قمـ اعمخٚمقىم٤مت :يم٤مإلظم٤ٌمر قمـ إُمؿ اًم٤ًمسم٘م٦م ك :ـاًمث٤مٟم

اَلةَ   : أطمٙم٤مم ُمثؾ اًمث٤مًم٨م :  [7١]إٟمٕم٤مم:  َأىِمٞمُٛمقا اًمّمَّ

 وهذا أطمًـ ُم٤م ىمٞمؾ رم يمقهن٤م شمٕمدل صمٚم٨م اًم٘مرآن.

 (سمتٍمف يًػم ضمدا)اسمـ قمثٞمٛملم ،  

 

 اٝمؿ :: أًم٤ٌمء ُم٠مُمقٟمقن همٞم٤ٌم وُمِمٝمدـثـديـؾ طمـ٤مء ُم٤م ٟمٛمـًمٜم٤م ضمٚمً

 وشم٠مدي٤ٌم ورأي٤م ُمًددآ يٗمٞمدوٟمٜم٤م ُمـ قمٚمٛمٝمؿ قمٚمؿ ُم٤م ُم٣م :: وقمؼ

 يدآ ٟمت٘مك ُمٜمٝمؿ ًم٤ًمٟم٤م وٓ ؾمقء قمنمة :: وٓ ِمك وـ٦م ختـومتٜم سمـال
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 وم٢من ىمٚم٧م أُمقات ومام أٟم٧م يم٤مذسم٤م :: وإن ىمٚم٧م أطمٞم٤مء ومٚم٧ًم ُمٗمٜمدا

 قمراسمك(ٓ)اسمـ ا

 

ٓ  واًمٕمج٥م يمؾ اًمٕمج٥م ُمـ همٗمٚم٦م ُمـ حلٔم٤مشمف ُمٕمدودة قمٚمٞمف ، ويمؾ ٟمٗمس ُمـ أٟمٗم٤مؾمف

ىمٞمٛم٦م ًمف ، وإذا ذه٥م ِل يرضمع إًمٞمف ، ومٛمٓم٤مي٤م اًمٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر شمنع سمف ، وٓ يتٗمٙمر إمم أيـ حيٛمؾ 

 ، وي٤ًمر سمف أقمٔمؿ ُمـ ؾمػم اًمؼميد ، وٓ يدري إمم أي اًمداريـ يٜم٘مؾ ! 

 )طم٤مدي إرواح : اسمـ اًم٘مٞمؿ(

 

اعمراىم٦ٌم ، ُمـ قمٛمر فم٤مهره سم٤مشم٤ٌمع اًمًٜم٦م ، وسم٤مـمٜمف سمدوام :   ويم٤من  ؿمج٤مع اًمٙمرُم٤مين ي٘مقل

وهمض سمٍمه قمـ اعمح٤مرم ، و يمػ ٟمٗمًف قمـ اًمِمٝمقات ، واهمتذى سم٤محلالل = ِل ختٓمكء ًمف 

 ومراؾمتف .

 . ويم٤من ؿمج٤مع هذا ٓ ختٓمكء ًمف ومراؾم٦م

 )اسمـ اًم٘مٞمؿ : اًمداء واًمدواء (

 

 وم٤مئدة رم ـمرق إصم٤ٌمت اًمّمٗم٤مت هلل قمز وضمؾ :

 . ًم٦م إؾمامء قمٚمٞمٝم٤م ٕن يمؾ اؾمؿ ُمتْمٛمـ ًمّمٗم٦مٓداًمٓمريؼ إول : 
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 . أن يٜمص قمغم اًمّمٗم٦م ، ُمثؾ اًمقضمف واًمٞمديـاًمٓمريؼ اًمث٤مٟمك : 

َؿ :أن شم١مظمذ ُمـ اًمٗمٕمؾ ، ُمثؾ اعمتٙمٚمؿ ومٜم٠مظمذه٤م ُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم اًمٓمريؼ اًمث٤مًم٨م :  َويَمٚمَّ

 [٩6٣]اًمٜم٤ًمء:  اهللَُّ ُُمقؾَمك شَمْٙمٚمِٞماًم 

 .: اسمـ قمثٞمٛملم( 9٣)سم٤مظمتّم٤مر ُمـ ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمقاؾمٓمٞم٦م ص 

 

تٚم٘مقن اًمٕمٚمؿ ـمقل اًمٜمٝم٤مر وىمًٓم٤م يمٌػما ُمـ اًمٚمٞمؾ ، ويم٤من ُمـ ويم٤من اًمًٚمػ يدرؾمقن وي

ضمٚمٞمؾ ُمزاي٤مهؿ ىمراءة يمت٤مب واطمد ُمرات ويمرات ، إلشم٘م٤من اًمٙمت٤مب اعم٘مروء ووٌٓمف 

 وًمٚمتث٧ٌم رم أُمقر اًمٕمٚمؿ وأظمذ احلٞمٓم٦م سمِم٠مٟمف.

 )قمٌد اًمٗمت٤مح أسمق همدة(

 

 إلظمقاٟمك سمخّمقص ُمٕمرض اًم٘م٤مهرةقمنم ٟمّم٤مئح 

عمٕمرض ادمده٤م رم همػم ٓ ٗمٕمؽ وحتت٤مضمٝم٤م هذا اًمٕم٤مم واؿمؽم اًمٙمت٥م  اعمٝمٛم٦م اًمتك شمٜم -٩

شمًتٜمزف ومٞمف ُم٤مًمؽ.ٓ وًمقي٦م وُم٤م دون ذًمؽ واضمٕمؾ هل٤م إ  

ؾمٞمام دور اًمٜمنم اًمتك شمدقمؿ ٓشمٜمٗمد ٟمًخ اًمٙمت٤مب   ًمئالٓ اىمّمد اعمٙمت٤ٌمت اًمتك هتٛمؽ او -١

 اًمٙمت٥م.

اؾم٠مل ُمتخّمص رم اًمٗمـ اًمذى شمريد ذاء اًمٙمت٥م ومٞمف. -٤  
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طم٘م٤م.ٓت٧م ٟمٔمرك ًمٚمٌح٨م قمٜمٝم٤م اًمتك ًمٗمؾمامء اًمٙمت٥م ن أدو -٣  

ٓ.وصقل واًمتك شمٖمٜمك قمـ همػمه٤م أاهتؿ سم٤مًمٙمت٥م إ -5  

ُمقاًمؽ ىمٌؾ ذاء هتتؿ سمنماء يمت٥م ُمِم٤مهػم اًمٗمٞمس وأصدىم٤مئؽ : هم٤مًم٤ٌم ؾمتٜمٗمد أٓ  -6

 ىم٤مئٛم٦م اًمٙمت٥م اعمٝمٛم٦م .

ؿمٞمئ٤م آظمر شمِمؽم ٓ ه٤م واءؾمامء اًمٙمت٥م اًمتك شمٜمقى ذاضمٕمؾ ُمٕمؽ ٟمقٟم٦م شمْمع ومٞمٝم٤م أ -7

. سمٕمد ذاء ُم٤م ومٞمٝم٤مٓ إ  

ه٤م : وذًمؽ سم١ًمال أهؾ ؤاًمٓمٌٕم٤مت ًمٚمٙمت٥م اعمٝمٛم٦م اعمراد ذاومْمؾ اهتؿ سم٤مظمتٞم٤مر أ -8

 اخلؼمة.

وم٤مئدة ومٞمف.ٓ شمْمٞمٕمف ومٞمام ٓ طم٤مومظ قمغم وىمتؽ  -9  

هبذا اًمٕمٛمؾ ٟمٞم٦م شم١مضمر قمٚمٞمٝم٤م . وىمٌؾ يمؾ هذا اٟمق -٩٠  

 ٟمٗمٕمٜمك اهلل واي٤ميمؿ

 

 اهلل 

رم ٓ رم اًمًٛمقات وَيٗمك قمٚمٞمف ُمث٘م٤مل ذرة ٓ يٜم٤مم ، قمٚمٞمؿ ٓ يٛمقت ، ىمٞمقم ٓ طمك 

رض ، سمّمػم يرى دسمٞم٥م اًمٜمٛمٚم٦م اًمًقداء ، قمغم اًمّمخرة اًمّمامء ، رم اًمٚمٞمٚم٦م اًمٔمٚمامء ، ٓا
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حل٤مضم٤مت ،مت٧م يمٚمامشمف ف اًمٚمٖم٤مت ، قمغم شمٗمٜمـ آؾمٛمٞمع يًٛمع وجٞم٩م آصقات ، سم٤مظم٧م

 ٓ .صدىم٤م وقمد

 ًم٘مٞمؿ (اسمـ ا : 95)ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم ص 

 

داًمرمحـ رم أى ؿمكء اضمٕمؾ ومْمؾ يقُمك ، رم ي٤م أسم٤م قمٌىم٤مم رضمؾ إمم اسمـ اعم٤ٌمرك وم٘م٤مل : 

 شمٕمٚمؿ اًم٘مرآن ، أو  رم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ؟

ـمٚم٥م  شمؽ ؟ ىم٤مل : ٟمٕمؿ ىم٤مل : وم٤مضمٕمٚمف رموم٘م٤مل : هؾ شم٘مرا ُمـ اًم٘مرآن ُم٤م شم٘مٞمؿ سمف صال

 اًمٕمٚمؿ اًمذى يٕمرف سمف اًم٘مرآن.

 اًم٘مرآن ( اعمِمقق إمم)طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء : ٟم٘مال ُمـ 

 

 ن يٜم٘مٓمع قمـ صمقاسم٧م اًمٕمٛمؾ اًمٞمقُمٞم٦م ، واًمتكيٜمٌٖمك أٓ ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ ُمٝمام همٚمٌتف ٟمٗمًف 

م ، وشمذايمر يمال ، واًمذيمر ، واًمدقم٤مء ةاًم٘مرآن ،واًمّمالهك سمٛمث٤مسم٦م زاده اًمروطمك ، أقمٜمك : 

ف ، وشمرسمٞم٦م اًمٜمٗمس قمغم ُمٙم٤مرم وؾمػمشمف وؾمػمة أصح٤مسم -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -اًمٜمٌك 

 ق.إظمال

 : اًمِمٞمخ  أمحد ؾم٤مِل(  اًمًٌؾ اعمروٞم٦م)
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يٜمت٘مؾ قمـ حمؾ ٓ جيػ اخل٤مرج اًمٜمجس وٓ تٜمج٤مء سم٤محلجر أن ذط إضمزاء اإلؾم

 يٓمرأ قمٚمٞمف ٟمجس آظمر أضمٜمٌك قمٜمف ،وم٢من اٟمتٗمك ذط ُمـ ذًمؽ شمٕملم اعم٤مء .ٓ ظمروضمف ، و

 )ذح اًمٖمزى قمغم ُمتـ اسمك ؿمج٤مع (

 

 اًمٕمٜمٙمٌقت  {واًمذيـ ضم٤مهدوا ومٞمٜم٤م ًمٜمٝمديٜمٝمؿ ؾمٌٚمٜم٤م وإن اهلل عمع اعمحًٜملم  }

 ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ :

ف اهلداي٦م سم٤مجلٝم٤مد ، وم٠ميمٛمؾ اًمٜم٤مس هداي٦م أقمٔمٛمٝمؿ ضمٝم٤مدا ، وأومرض اجلٝم٤مد ) قمٚمؼ ؾمٌح٤مٟم

ضمٝم٤مد اًمٜمٗمس ، وضمٝم٤مد اهلقى ، وضمٝم٤مد اًمِمٞمٓم٤من ، وضمٝم٤مد اًمدٟمٞم٤م ، ومٛمـ ضم٤مهد هذه إرسمٕم٦م 

 (اهلل ؾمٌؾ رو٤مه اعمقصٚم٦م إمم اجلٜم٦مرم اهلل هداه 

 )اًمٗمقائد(

 

ت اًمٗمرق ًٜٓم٦م وٟم٘مد ُم٘م٤مم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رم اقمت٘م٤مد أهؾ اًموشمٕمتؼم رؾم٤مئؾ ؿمٞمخ اإلؾمال

طمٚم٘م٦م وصؾ ُمٝمٛم٦م  -صمٜمك قمنم جمٚمدا إومم ُمـ جمٛمقع ومت٤مويفٓواًمتك اؾمتٖمرىم٧م ا -اًمْم٤مًم٦م 

ص٦م يمت٤مسم٤مت ُمـ ؾمٌ٘مف ُمـ اًمًٚمػ رم ذًمؽ أهؾ اًمًٜم٦م ، إذ إٟمف ىمد مجع ظمال رم شمدويـ اقمت٘م٤مد

 ، وقمٜمف أظمذ قم٤مُم٦م ُمـ يمت٥م رم اقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦م ُمـ سمٕمده .

 إسمراهٞمؿ ( ينيد/ حمٛمد  )ـمريؼ اهلداي٦م :  

 



  

المهـــــــدي كناشــــــة  

 

 
96 

هؿ ، ٓك ُمقٓشمًتّمٕم٥م ـمري٘مٝمؿ وم٤معمٕملم ىم٤مدر ، شمٕمرض عمـ أقمٓم٤مهؿ ، وؾمؾ ومٛمقٓ و

رب يمٜمز وىمع سمف وم٘مػم ، ورب ومْمؾ وم٤مز سمف صٖمػم ، قمٚمؿ اخلي ُم٤م ظمٗمك قمـ ُمقؾمك ، 

 . ويمِمػ ًمًٚمٞمامن ُم٤م ظمٗمك قمـ داوود

 )اسمـ اجلقزى : اعمدهش (

 

ٕمٚمٛمك يٗمؽمض أن يٙمقن اٟمٙم٤ٌمسمف وم٤مًمِم٤مب اًمذى رم اًمًٜمقات اًمذهٌٞم٦م ًمٚمتحّمٞمؾ اًم

ُمـ ٓ شمتٙمرر ، ٓ وشمريمٞمزه إؾم٤مس قمغم اؾمتثامر هذه اًمٚمحٔم٤مت اًمتك شمِمٙمؾ صمروة صمٛمٞمٜم٦م 

ضمتامقمٞم٦م ، طمٞم٨م صٗم٤مء اًمذهـ وىمٚم٦م إقم٤ٌمء آ ُمـٓ طمٞم٨م اًم٘مقة وىمٚم٦م اعمقاٟمع اًمّمحٞم٦م ، و

 ُمـ طمٞم٨م اًمٜمِم٤مط اًمٜمٗمًك وومقران اهلٛم٦م ، سمام يٕمٜمك أن زهرة وىمتخ رم هذه اعمرطمٚم٦مٓ و

اًمذهٌٞم٦م ًمٚمتحّمٞمؾ اًمٕمٚمٛمك واًمتزيمٞم٦م اإليامٟمٞم٦م ، وأُم٤م ومْمقل وىمتف وهقاُمِمف ومٞمٓمٚمع ومٞمٝم٤م قمغم 

 ت اًمقاىمع اًمٗمٙمرى واًمًٞم٤مؾمك.ٓجمؿ

 (إسمراهٞمؿ اًمًٙمران  ٤مضمري٤مت :اعم) 

 

 أؾم٤ٌمب زي٤مدة اإليامن :

 . سم٠مؾمامئف وصٗم٤مشمف - شمٕم٤ممم - إول : ُمٕمروم٦م اهلل

 . ٦م واًمنمقمٞم٦م: اًمٜمٔمر رم آي٤مت اهلل اًمٙمقٟمٞم كـ٤مٟمــــاًمث
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 . : يمثرة اًمٓم٤مقم٤مت وإطم٤ًمهن٤م اًمث٤مًم٨م

 . - قمزوضمؾ -: شمرك اعمٕمّمٞم٦م شم٘مرسم٤م إمم اهلل  عــراسمـاًم

 )اسمـ قمثٞمٛملم ( 

 

صمؿ ي٠مشمك رضمؾ رم هذا اًمٕمٍم ، ًمٞمس قمٜمده ُمـ اًمٕمٚمؿ ؿمكء، وي٘مقل :أذان اجلٛمٕم٦م إول 

 اًمث٤مٟمك وم٘مط !سمدقم٦م : ٕٟمف ًمٞمس ُمٕمرووم٤م قمغم قمٝمد اًمرؾمقل ، وجي٥م أن ٟم٘متٍم قمغم إذان 

صغم  -ُمتٌٕم٦م إذا ِل خت٤مًمػ ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل  -رى اهلل قمٜمف-ومٜم٘مقل ًمف : إن ؾمٜم٦م قمثامن 

، وِل ي٘مؾ أطمد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م اًمذيـ هؿ أقمٚمؿ ُمٜمؽ وأهمػم قمغم ديـ اهلل  - اهلل وؾمٚمؿ

 سمٛمٕم٤مروتف ، وهق ُمـ اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديلم اعمٝمديلم ، اًمذيـ أُمر اًمرؾمقل سم٤مشم٤ٌمقمٝمؿ.

 ( 5٠٩ح اًمقاؾمٓمٞم٦م ص )اسمـ قمثٞمٛملم : ذ 

 

 سمد ًمٚمٕمٌد ُمـ أرسمٕم٦م أؿمٞم٤مء : ٓ

 اًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ واإلظمالص واخلقف .

 . ومٝمق أقمٛمكٓ ، وإ ٓومٞمٕمٚمؿ اًمٓمريؼ أو

 . ومٝمق حمجقبٓ ، وإ صمؿ يٕمٛمؾ سمٕمٚمٛمف صم٤مٟمٞم٤م

 . ومٝمق ُمٖمٌقنٓ ىمؿ َيٚمص اًمٕمٛمؾ صم٤مًمث٤م ، وإ
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اشمٞمٛمٝم٤م ، وُم٤م ومٝمق ُمٖمرور ، وم٢من إقمامل سمخقٓ يزال َي٤مف وحيذر ُمـ أوم٤مت ، وإٓ صمؿ 

 يدرى سمؿ َيتؿ ًمف .

 )اسمق طم٤مُمد اًمٖمزامم(

 

اًمٌنمي٦م ُمـ ضم٤مهٚمٞم٦م  ٟمزل اهلل اًم٘مرآن يمت٤مب هداي٦م ورمح٦م ، وٟمقرا ووٞم٤مء ، أظمرج اهلل سمفأ

ًم٦م قمٛمٞم٤مء ، يمت٤مب ظمتٛم٧م سمف اًمٙمت٥م اعمٜمزًم٦م ، ومٝمق يٜمٌقع احلٙمٛم٦م ، و آي٦م ُمًتحٙمٛم٦م ، ووال

 ٟمج٤مة سمٖمػمه.ٓ إمم اهلل ؾمقاه و ـمريؼٓ و اًمرؾم٤مًم٦م ، وٟمقر إسمّم٤مر و اًمٌّم٤مئر ،

 )اًمِم٤مـمٌك(

 

ؿمؽ أن ُمت٤مسمٕم٦م اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م رم اًمٚمٗمظ واعمٕمٜمك أيمٛمؾ ُمـ ُمت٤مسمٕمتٝم٤م رم اعمٕمٜمك دون ٓ

اًمٚمٗمظ ، ويٙمقن ذًمؽ سم٤مقمتامد أًمٗم٤مظ وُمّمٓمٚمح٤مت اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م قمٜمد شم٘مرير ُم٤ًمئؾ 

اًم٘مرآن وسمٞم٤من اإلقمت٘م٤مد وأصقل اًمديـ ، واًمتٕمٌػم هب٤م قمـ اعمٕم٤مٟمك اًمنمقمٞم٦م ، وومؼ ًمٖم٦م 

 . -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  - اًمرؾمقل

 إسمراهٞمؿ ( حمٛمد يني /د )ـمريؼ اهلداي٦م :
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ًمتزاُم٤مت ٓا وُمـ قمج٤مئ٥م اسمـ آدم أٟمف ىمد يتذُمر ُمـ وٞمؼ اًمقىم٧م ، ويٜمقح ُمـ

 ف أـمٕمؿ وىمتف ُمًٌٕم٦م اعم٤مضمري٤مت ..!سمٜمٗمً ت : صمؿ إذا ظمالٟٓمِمٖم٤مٓوا

 ) اعم٤مضمري٤مت : إسمراهٞمؿ اًمًٙمران (

 

ة اٟمدومٕمقا سم٤مًمٕم٤مـمٗم٦م اًمديٜمٞم٦م ا ُمـ اإلظمقة اًمذيـ قمٜمدهؿ هذه اًمّمحقوٟمرى يمثػم

ؿمؽ أن هذا ظمػم ، وإذا ِل شمٙمـ هٜم٤مك طمرارة وقم٤مـمٗم٦م ومٚمـ يٙمقن إىمدام ، ٓ ُمٞم٦م واإلؾمال

سمد ُمـ اًمٕمٚمؿ اًمذى يًػم قمٚمٞمف اإلٟم٤ًمن رم قمٛمٚمف ٓشمٙمٗمك وطمده٤م : سمؾ ٓ وًمٙمـ اًمٕم٤مـمٗم٦م 

)اًمٌخ٤مري : "سَمٚمُِّٖمقا قَمٜمِّل َوًَمْق آَي٦مً  "  : مقمقشمف ، وهلذا ىم٤مل اًمٜمٌك قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالود

ُم٤م قمٚمٛمٜم٤مه ُمـ ذيٕمتف : ٕن ىمقًمف ) سمٚمٖمقا قمٜمك( ُمٕمٜم٤مه : ٓ يٛمٙمـ أن ٟمٌٚمغ قمٜمف إٓ و (٤٣6٩

 . أٟمف أٟم٤مسمٜم٤م ُمٜم٤مسمف سم٠من ٟمٌٚمغ ُم٤م صدر ُمٜمف

 )اسمـ قمثٞمٛملم : اًمّمحقة اإلؾمالُمٞم٦م وقاسمط وشمقضمٞمٝم٤مت(

 

ة ًمٞمٙمقن ٕقمامل أن يٕمٛمؾ سمف وًمق ُمرة واطمداقمٚمؿ اٟمف يٜمٌٖمك عمـ سمٚمٖمف ؿمكء رم ومْم٤مئؾ ا

صغم اهلل قمٚمٞمف  -يٜمٌٖمك ًمف أن يؽميمف ُمٓمٚم٘م٤م سمؾ ي٠مشمك سمام شمٞمن ُمٜمف ، ًم٘مقل اًمٜمٌك ٓ و ُمـ أهٚمف ،

 "إَِذا َأَُمْرشُمُٙمْؿ سم٠َِمُْمٍر وَم٠ْمشُمقا ُِمٜمُْف َُم٤م اؾْمَتَٓمْٕمُتْؿ  " : رم احلدي٨م اعمتٗمؼ قمغم صحتف - وؾمٚمؿ

 )إذيم٤مر : اإلُم٤مم اًمٜمقوى(
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ٌد ، شمراُمٞم٤م سمف إمم اًمتٚمػ صمؿ إن اًم٘مٚم٥م يٕمرض ًمف ُمرو٤من قمٔمٞمامن ، إن ِل يتدرايمٝمام اًمٕم

 : اًمري٤مء ، واًمٙمؼم . ومه٤مسمد : ٓو

ٌُدُ  ومدواء اًمري٤مء ب - ٤مَك َٟمْٕم   إِيَّ

َتِٕملمُ ودواء اًمٙمؼم ب - ًْ ٤مَك َٟم  َوإِيَّ

 ) اسمـ اًم٘مٞمؿ : ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم (

 

ذيمر ًمف أٟمف يم٤من ي٘مرأ  -اًمٜمقوي  : أي –ل اًمديـ احلًـ سمـ اًمٕمٓم٤مر أن اًمِمٞمخ حمٞم ذيمر أسمق

ذطم٤م وشمّمحٞمح٤م، درؾملم رم )اًمقؾمٞمط(، ودرؾم٤م ذم يمؾ يقم اصمٜمل قمنم درؾم٤م قمغم ُمِم٤مَيف 

)اعمٝمذب(، ودرؾم٤م ذم )اجلٛمع سملم اًمّمحٞمحلم(، ودرؾم٤م ذم )صحٞمح ُمًٚمؿ(، ودرؾم٤م ذم 

ؾم٤م ذم أصقل ( ، ودرؾم٤م رم اًمتٍميػ ، ودرسمـ ضمٜمل ، ودرؾم٤م رم )إصالح اعمٜمٓمؼٓ)اًمٚمٛمع( 

 . اًمٗم٘مف ، ودرؾم٤م ذم أؾمامء اًمرضم٤مل ، ودرؾم٤م ذم أصقل اًمديـ

 )شمذيمرة احلٗم٤مظ : اًمذهٌل(

 

ُمـ اهلدى  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -حمٛمدا سمف  -شمٕم٤ممم  - اعمٕمرض قمام سمٕم٨م اهلل وم٢من

 : وديـ احلؼ يت٘مٚم٥م رم مخس فمٚمامت

 مم اًمٔمٚمٛم٦م .ىمقًمف فمٚمٛم٦م، وقمٛمٚمف فمٚمٛم٦م، وُمدظمٚمف فمٚمٛم٦م ، وخمرضمف فمٚمٛم٦م وُمّمػمه إ

 )اسمـ اًم٘مٞمؿ(
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ٟمف ُمٕمٜمك ًمف ٕ هلؿ ذم شم٠مويؾ اؾمتقى : اؾمتقمم ، ومالوأُم٤م ادقم٤مئٝمؿ اعمج٤مز ذم اإلؾمتقاء وىمق

يٖم٤مًمٌف أطمد ، وهق اًمقاطمد ٓ ؾمتٞمالء ذم اًمٚمٖم٦م اعمٖم٤مًم٦ٌم ، واهلل همػم فم٤مهر ذم اًمٚمٖم٦م ، وُمٕمٜمك آ

 .اًمّمٛمد 

 ع اجلٞمقش اإلؾمالُمٞم٦م : اسمـ اًم٘مٞمؿ (ضمتام)ا 

 

 ٢من اًمٕمٚمؿ أومْمؾ ىم٤مئد  ::  إمم اًمؼم واًمت٘مقى وأقمدل ىم٤مصدشمٗم٘مف وم

 ويمـ ُمًتٗمٞمدا يمؾ يقم زي٤مدة ::  ُمـ اًمٗم٘مف واؾمٌح رم سمحقر اًمٗمقائد

 ٤م  ::  أؿمد قمغم اًمِمٞمٓم٤من ُمـ أًمػ قم٤مسمدـدا ُمتقرقمـوم٢من وم٘مٞمٝم٤م واطم

 .اؾمتٖمـ قمـ ُمـ ؿمئ٧م شمٙمـ ٟمٔمػمه 

 . اطمًـ عمـ ؿمئ٧م شمٙمـ أُمػمه

 . اطمت٩م عمـ ؿمئ٧م شمٙمـ أؾمػمه

 شمٞمٛمٞم٦م( )اسمـ    


